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Isaat Newton 
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Resumo 

Neste trabalho é apresentado um estudo do processo de corrosã%xidação de três 

sistemas constituídos de materiais metálicos por espectroscopia de fotoelétrons. No 

primeiro sistema foi investigada a corrosão do Inconel 182 em ambiente simulado de 

um reator de água pressurizada. Amostras com e sem tratamento químico superfi.cial 

foram expostas ao ambiente simulado por um período de até 8 semanas. O óxido 

formado na superfície das amostras em diferentes condições foi caracterizado por 

microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de fotoelétrons excitados com 

raios X (X-Ray Photoelectron Spectroscopy - XPS). As comparações entre os resu1tados 

obtidos para os filmes de óxidos formados nas amostras tratadas e não tratadas 

apontaram diferenças, sendo as principais, o crescimento de uma camada de óxido 

menos espessa, e relativamente rica em Cr na amostra tratada quimicamente. No 

segundo sistema foi estudada a oxidação inicial em temperatura ambiente de filmes 

epitaxiais de Fe cfc e de Fe ccc crescidos sobre Cu (100). Os filmes foram depositados 

em duas diferentes espessuras para se obter as superficies cfc Fe (100) e ccc Fe (110). 

Os resultados, obtidos utilizando espectroscopia de fotoemissão na linha TEMPO do 

Syncronton de Soleil, mostraram a formação de distintos filmes de óxido. As superficies 

também apresentaram diferentes cinéticas de oxidação e a superficie ccc F e (110) 

mostrou maior reatividade. A análise dos dados sugeriu a formação de Fel~xO e Fe304 

na superficie ccc Fe (110) e Fel~xO na superficie cfc Fe (100). No último sistema foi 

investigada a oxidação inicial de ligas U-Zr-Nb em temperatura ambiente. Para isto, as 

ligas foram expostas a oxigênio em atmosfera de ultra alto vácuo. A análise do pico U 

4f mostrou a rápida fonnação de U(h na superficie, e uma similar cinética de oxidação 

entre o U e as ligas U-Zr-Nb. Os elementos de liga apresentaram lenta oxidação, e 

vários compostos foram observados na análise dos espectros Zr 3d e Nb 3d. O pico Zr 

3d sugeriu a formação Zr02, ao passo que o pico Nb 3d apresentou um aumento 

signi ficativo na sua largura, apontando a necessidade de um ajuste que sugeriu a 

formação de NbO, Nb02 e ~05 após os diferentes ciclos de exposição. 

.. 
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Abstraet 

In. this work a study of the oxidation/corrosion process of three systems of metallic 

materiaIs by Photoemission Spectroscopy is presented. In the first system, it was 

investigated the corrosion of Ineonel 182 at simulated Pressurized Water Reactor 

(PWR) enviromnent. Samples with and without surface chemical treatment were 

exposed to the simulated environment for unti18 weeks. The oxide layer formed on the 

surfaces of the samples at difIerent conditions was characterized by Scanning Electron 

Microscopy and XPS coupled with argon ion sputtering. The comparison between the 

oxide films grown on the samples showed that the oxide layer fonned on the chemically 

treated sample is thinner and relatively Cr-rich. In second system it was studied the 

initial oxidation at room temperature of epitaxial films of Fe evapored on Cu (l00). The 

films were deposited with two different thick:nesses in order to get tbe fcc Fe (100) and 

bcc Fe (110) surfaces. The results, obtained by photoemission spectroscopy at the 

TEMPO beamline of the Synchrotron Soleil, showed the formation of distinct oxides 

fUros. The surfaces also presented different kinetics of oxidation and the (110) Fe-bcc 

showed highest reactivity. The analysis ofthe data indicated the Fel-xO formation on fcc 

Fe (100) and suggested the Fel.xO and FC304 formation on (110) Fe-bcc surface. In the 

last system, it was investigated the initial oxidation of U-Zr-Nb alloys at room 

temperature. For this experiment, the aUoys were exposed to oxygen in ultra high 

vacuum. The analysis of the U 4f peak showed the fast formation of D02 on the 

surfaces and similar kinetics of oxidation between the U and the U-Zr-Nb alIoy. The 

alloying elements showed slower oxidation. The Zr 3d peak suggested the zr02 

fonnation while the Nb 3d peak showed a remarkable enlargement that became 

necessary a deconvolution which indicated the formation ofNhO, Nb02 and N~05. 
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1. Introdução 

o estudo de processos de oxidação de compostos metálicos é um tema de grande 

importância tanto do ponto de vista científico quanto tecnológico. Os custos desses 

processos, segundo a ASM (American Society for _MetaIs), são da ordem de centenas de 

bilhões de dólares/ano somente nos Estados Unidos [1, 2]. Estes custos são 

influenciados por fatores como o desenvolvimento de novas tecnologias, o uso 

adequado de métodos de controle de corrosão (revestimentos e inibidores) e a 

manutenção de equipamentos [1]. 

Para o desenvolvimento de novas tecnologias de combate e controle da 

deterioração de materiais, bem corno de materiais de melhor desempenho, é necessário 

o conhecimento aprofundado dos mecanismos específicos de corrosão. Dentre os fatores 

que influenciam esses mecanismos nos metais, vale a pena citar suas características 

metalúrgicas (estrutura cristalina, contornos de grão, elementos de liga, multifases e 

inclusões), sua reatividade inerente e a tendência para fonnar óxidos protetores ou 

passivantes [1, 3]. 

As características estruturais das superficies expostas a atmosferas oxidantes 

mostram-se fundamentais, basicamente porque os átomos possuem diferentes forças de 

ligações no sólido, dependendo principalmente da distância entre eles e seus vizinhos e, 

consequentemente, do plano cristalográfico em que se situam [1,4]. 

Os contornos de grão podem ser também regiões de alta oxidação, pois 

constituem descontinuidades estruturais e possuem grande quantidade de defeitos, os 

quais são sítios preferenciais de reação [5]. Os metais de grãos pequenos, e, portanto, 

com uma alta densidade de contornos de grão, estão mais sujeitos à oxidação. 

A presença de várias fases nas ligas, igualmente, mostra-se como parâmetro 

relevante a ser considerado nos processos de corrosão. As fases formadas em uma liga 

possuem diferentes potenciais para oxidação, uma vez que podem ser quimicamente e 

estruturalmente diferentes. Ligas de dois constituintes geralmente apresentam fases com 

quantidades de elementos dependentes da solubilidade dos elementos entre si e da 

quantidade de elementos [1]. 

O efeito de inclusões e precipitados é, da mesma maneira, um parâmetro 

importante. Se, por exemplo, a inclusão exposta a um ambiente oxidante é ativa, ou 

seja, menos resistente à corrosão, então ela se toma um óxido, desprende-se da liga 
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metálic~ produzindo um defeito na superficie do metal. Se a inclusão é constituída de 

metais nobres suas bordas são regiões preferenciais para oxidação. Essa oxidação 

também provoca o desprendimento da inclusão, gerando um defeito [1]. 

A reatividade inerente de um metal é igualmente de interesse nos processos 

corrosivos. Os metais nobres, tais como o Au, o Pd e a Ag, estão entre os que possuem 

maior dificuldade para a formação de óxidos, e os metais como oU, o AI e o Mg estão 

entre os que, facilmente, os formam [1,4]. 

Outro fator que afeta a oxidação de um metal ou liga é a tendência à formação 

de óxido protetor sobre sua superfície (passivação) [1, 6]. Um óxido denso, formado na 

superficie do material, o protege de uma oxidação adicional. A formação de óxido de 

cromo em aços inoxidáveis é um exemplo tradicional desse fenômeno, assim como a 

formação de óxido de alumínio nesse metal. As características de um óxido protetor são 

alta densidade, baixa presença de defeitos, alto ponto de fusão, plasticidade e aderência 

ao substrato [6]. 

De maneira geral, na busca do entendimento dos mecanismos de controle desses 

processos de corrosão, é empregado um grande número de ferramentas teóricas e 

experimentais. Dentre as ferramentas experimentais para tal fim, as espectroscopias de 

elétrons de baixa energia - notadamente espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios X XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) e espectroscopia de elétrons Auger 

AES (Auger Electron Spectroscopy - AES) - se mostram particularmente significativas 

pelo caráter superficial das mesmas, devido à limitada profundidade de escape de 

elétrons em sólidos [7, 8]. Hoje, em consequência de seus desenvolvimentos, são 

métodos estabelecidos, e da maior relevância em corrosão e demais fenômenos de 

superfícies e interfaces [9, 10]. Tais técnicas são amplamente aplicadas à caracterização 

superficial e aos estudos em corrosão aquosa, recobrimento de superfícies e oxidação 

em altas temperaturas, entre outros [8, 10, 11]. 

Além das técnicas convencionais de caracterização estrutural, como a difração 

de raios X [12], outras ferramentas modernas de caracterização são igualmente 

importantes, pois, frequentemente, se complementam. Técnicas de caracterização 

morfológica, como a microscopia de força atômica AFM (Atomic Force Microscopy) 

por exemplo, são capazes de fornecer informações detalhadas sobre parâmetros de 

rugosidade de superficies, morfologia de grãos e segregações [13]. 

Ainda que de alta relevância para pesquisas em área de importância tecnológica 

e de impacto econômico - a área de corrosão ., a espectroscopia de fotoelétrons 
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excitados por raios X é ainda muito pouco utilizada no país, tanto na área em questão, 

como na metalurgia em geral, provavelmente devido aos altos custos de tais 

equipamentos. 

Considerando as motivações cientificas a serem apresentadas e uma lacuna na 

pesquisa brasileira, neste trabalho são apresentados três estudos, de corrosão e de 

oxidação, baseados principalmente no emprego de fotoemissão. São eles: 

(i) estado da eorrosio do IDCoDell82 em ambiente simulado de um reator de água 

pressurizada (PWR); 

(ii) estudo da oxidaçio inieial de filmes epitaxiais de Fe efe e de Fe eee crescidos 

sobre Cu (100); 

(iü) estudo da oxidaçio inicial de ligas U .. Zr .. Nb em atmosfera controlada de 02. 

Estudo da corrosio do lneonel 181 em ambiente simulado de um reator de água 

pressurizada 

o nome comercial Inconel representa uma família de superligas austeníticas de 

níquel, que contém, dentre outros elementos de liga, o cromo e o ferro [14]. Ligas 

Inconel são materiais resistentes à corrosão, bem adequadas para serviço em ambientes 

extremos, e são normalmente utilizadas em aplicações à altas temperaturas. O 

aquecimento das ligas Inconel leva à formação de uma camada de passivação espessa e 

estável, que protege a superficie [14]. 

Essas ligas a base de Ni são aplicadas na construção de reatores nucleares de 

potência devido às suas propriedades mecânicas, térmicas e químicas [14, 15]. Dentre 

essas ligas, as utilizadas como metal de adição em soldas são de especial interesse para 

estudos de corrosão. Juntas soldadas, devido à heterogeneidade metalúrgica intrínseca, 

são pontos preferenciais de aparecimento de processos corrosivos localizados, que 

potencializam significantemente o processo de degradação dessas estruturas [14, 15]. 

Atualmente, as ligas de adição mais utilizadas em reatores são as ligas InconeI 182, 82, 

152 e 52 [14]. 

Ainda que o desempenho dessas ligas de adição tenha sido investigado em 

ambientes simulados de reatores a água pressurizada [14, 15], eles não foram 

disponibilizados e são dificilmente encontrados na literatura aberta. Além disso, 

pequenas variações nestes estudos, como a presença de íons metálicos na água do 

reator, mudanças na pressão parcial de hidrogênio na água, modificações na 
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microestrutura e na composição química da liga podem ter efeitos consideráveis no 

processo corrosivo [14]. 

Dentre as alternativas para melhorar o desempenho quanto à corrosão de 

diversas ligas, os tratamentos superficiais são muito utilizados [16, 17]. O polimento 

eletroquímico serve para eliminação da camada superficial inicial e consequente 

formação de uma nova camada com menos defeitos e com composição química 

diferente da inicial, dependendo da solubilidade dos elementos no eletrólito [16, 17]. A 

influência do polimento eletroquímico para a liga 182 é uma questão em aberto e o 

efeito deste na corrosão da liga pode ser positivo na resistência a corrosão, como já 

verificado com o aço inoxidável [16]. 

Os reatores de Lemoniz representam, na engenharia nuclear, uma fonte de 

corpos de prova reais e não contaminados, para os mais diversos estudos. A construção 

da Usina Nuclear de Lemoniz, na Espanha, foi paralisada em 1983, quase concluída, 

juntamente com a construção de outros três reatores, pelo então recém empossado 

governo. Seus dois reatores PWR, de 900 MW cada um, nunca foram operados, viraram 

"sucata", e vêm sendo desmontados [18,19]. 

Nesta tese, apresenta-se um trabalho realizado nos laboratórios do SCK-CEN 

(Studiecentrum voor Kernenergie - Centre d'Etude de rEnergie Nucléaire), Bélgica, e 

do CDTN (Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear), onde foi investigada a 

influência de dois diferentes tratamentos superficiais - polimento mecânico e 

eletroquímico - no tempo de exposição da superficie do Inconel 182, removido de parte 

dos tubos do gerador de vapor do Reator de Lemoniz, em condições simuladas de um 

reator PWR. 

Oxidaçlo inicial de ClImes de Fe 

o estudo de processos de oxidação e passivação dos materiais é preocupação 

central em muitos campos da indústria, e está se tomando cada vez mais relevante 

também em nanotecnologia e em áreas particulares como a spintrônica, em que filmes 

ultrafinos de metais 3d e suas ligas desempenham papel fundamental [20,21]. 

Com a crescente redução em tamanho dos dispositivos, as camadas de óxido se 

tornam cada vez mais significativas, e suas propriedades podem ter grande impacto no 

desempenho de novos aparelhos. Portanto, estudos sobre os estágios iniciais de 

oxidação e sua relação entre as propriedades estruturais, eletrônicas e magnéticas, para 
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nanoestruturas de Fe e outros metais de transição 3d magnéticos e suas ligas, são de 

grande interesse. 

A estrutura atômica de um metal, pela modificação das propriedades eletrônicas 

e magnéticas, pode afetar significativamente seu processo de oxidação por diferentes 

razões: (i) modificação no número de átomos por cm2 na interface metal I óxido; (ü) 

modificação na energia de ligação por átomo de superficie; (iii) modificação da tensão 

induzida no crescimento da camada de óxido [22, 23]. Pequenas expansões ou 

contrações do parâmetro de rede do óxido podem ainda afetar o coeficiente de difusão 

dos íons metálicos através do filme. 

A epitaxia permite a estabilização de fases de alta temperatura a temperatura 

ambiente, abrindo um vasto campo para estudos de reações de interfaces de materiais 

não acessíveis sob condições normais. Por exemplo, o Fe cfc é uma fase de alta 

temperatura que pode ser estabilizada à temperatura ambiente por epitaxia sobre 

diferentes substratos cfc, e o sistema Fe/Cu (100) se tomou um sistema modelo para o 

estudo das correlações estrutura - magnetismo em sistemas epitaxiais [21, 24-26]. 

Embora exista um número significativo de trabalhos recentes experimentais e 

teóricos sobre os estágios iniciais da oxidação de filmes [27-30] e de nanopartículas 

[24] de Fe ccc a temperatura ambiente ou moderadamente acima desta, dentro do nosso 

conhecimento, ainda não há nada na literatura sobre a cinética de oxidação do Fe cfc 

nesta faixa de temperaturas. 

No segundo estudo aqui apresentado, o comportamento quanto a oxidação, de 

camadas epitaxiais de Fe com estrutura cfc (100) e com estrutura ccc (110) foi 

acompanhado por medidas de espectroscopia de fotoelétrons utilizando radiação 

síncrotron, realizadas in situ, em UHV, na linha TEMPO do Síncrotron Solei! (Gif sur 

Yvette, França). Os resultados obtidos permitiram uma comparação entre as cinéticas de 

oxidação das diferentes superficies, bem como uma análise dos óxidos de Fe formados 

nessas superficies. 

Oxidaçio inicial de ligas U-Zr-Nb 

Essas ligas de U são de grande interesse para aplicação em reatores nucleares de 

pequeno porte, e vêm sendo desenvolvidas atualmente no Laboratório de Combustíveis 

Nucleares do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN). Em 
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particular, elas oferecem vantagens como alta condutividade térmica e considerável 

densidade de material fissil para aplicações nucleares [31]. 

Os elementos de liga são principalmente adicionados a esses materiais para 

melhorar suas propriedades mecânicas, importantes devido às condições de variação de 

temperatura e inchamento a que são submetidos [31]. Conforme será detalhado 

posteriormente, a fase 'Y das ligas de urânio é a mais adequada para as aplicações desse 

material como combustível nuclear. Para sua estabilização, os elementos mais 

adicionados são o Mo e o Nb, os quais também são responsáveis por aumentar a 

resistência à corrosão [31, 32, 33]. 

Embora se saiba que outros elementos como Ti e Zr são capazes de diminuir a 

degradabilidade de ligas à base de U, pouco se conhece por quais mecanismos isto 

ocorre. Encontramos na literatura aberta alguns esforços para descobrir os mecanismos 

iniciais de oxidação de ligas binárias de U (V-Mo, U-Nb) [31, 33, 34]. Os resultados 

desses estudos são ainda discutidos, pois para a oxidação inicial, variações como 

pressão parcial de oxigênio, natureza química do oxidante, variação composicional da 

superficie e temperatura oferecem resultados distintos e, às vezes, imprevistos [34, 35, 

36]. Ainda muito pouco se encontra sobre os processos de oxidação de ligas ternárias de 

U, as quais também são de grande interesse estratégico na área nuclear [31]. 

Face a esse contexto, no terceiro estudo aqui realizado, foram investigados e 

comparados os processos iniciais de oxidação do U e de ligas u-Zr-Nb em atmosfera de 

02- As ligas U .. Zr .. Nb foram preparadas no Laboratório de Combustíveis Nucleares, e os 

experimentos foram realizados in situ, em UHV. Os resultados mostraram que as 

diferentes ligas apresentam taxas iniciais de oxidação muito semelhantes, mas diferentes 

comportamentos dos filmes de óxidos foram observados. Essas diferenças podem, 

eventualmente, ser fator determinante pela comprovada melhoria no desempenho das 

ligas quanto à corrosão. 

Considerando o cenário apresentado, a presente tese é organizada, respeitando os 

temas apontados. No capítulo 2, os objetivos específicos são indicados. No capítulo 3 a 

técnica de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X é detalhada. No capítulo 

4 é apresentado o estudo da oxidação do Inconel. No capítulo 5 segue o estudo 

comparativo entre a oxidação das superficies (100) Fe-cfc e (110) Fe-ccc. No capítulo 6 

é apresentada a investigação da oxidação inicial das ligas u-Zr .. Nb. E finalmente, no 

capitulo 7, são resumidas as principais contribuições dos diferentes estudos realizados e 

sugeridos novos trabalhos. 
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2. Objetivos 

Conforme discutido no capítulo anterior, os objetivos desta tese, para os 

diferentes estudos, foram: 

(i) Estudo da eorrosio do IoeoDel181 em ambieDte simulado de um reator de água 

pressurizada (PWR): 

... Realizar e avaliar polimento mecânico e eletroquímico das amostras de Ineonel 182; 

- Expor as amostras aos tempos de 4 e 8 semanas em autoelave; 

- Obter o perfil químico de profundidade das camadas de óxido formadas nas amostras; 

- Determinar a morfologia do óxido formado no Inconel após as exposições; 

- Comparar o efeito dos polimentos no crescimento das camadas de óxido; 

- Determinar os compostos formados na superflcie das amostras após as exposições. 

(ii) Estudo da oxidaçio iDieial de filmes epitaxiais de Fe ele e de Fe eec crescidos 

sobre Cu (100): 

- Depositar filmes Fe ccc e cfc sobre a superficie Cu (100); 

- Expor os filmes em UHV à oxigênio; 

- Obter curva de cinética de oxidação dos filmes utilizando medidas da linha TEMPO; 

- Caracterizar os compostos fonnados nas superficies F e ccc e cfc após oxidação inicial; 

... Acompanhar as mudanças dos estados de oxidação do Fe em função das exposições; 

... Comparar e discutir o processo de oxidação dos filmes Fe ccc e cfc. 

(iii) Estudo da oxidaçio inieial de ligas U-Zr .. Nb em atmosfera controlada de ~: 

- Expor as superfícies das amostras U, U4Zr2Nb, U2,5Zr7,5Nb e U3Zr9Nb à 02 em 

UHV; 

- Comparar o processo de oxidação das diferentes amostras utilizando a espectroscopia 

fotoelétrons excitados por raios X; 

- Determinar os compostos fonnados no U e nas ligas após as exposições; 

- Avaliar a segregação dos óxidos na superficie das ligas; 

- Detenninar as relações químicas elementares em função das exposições. 
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3. Espeetroscopia de fotoelétrons excitados por raios X 

3.1 FUDdameDtos 

A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X é uma das principais 

técnicas modernas de análise de química de superficies [7, 8, 21, 37, 38]. Nesta técnica 

raios X de energia conhecida, da ordem de centenas de e V, incidem sobre uma amostra 

de modo a provocar a emissão dos fotoelétrons provenientes dos níveis mais internos 

dos átomos, Figura 3.1 a. A energia cinética dos elétrons emitidos é medida com o uso 

de um analisador de elétrons, e, pela aplicação da equação do efeito fotoelétrico (3.1), 

calcula-se a energia de ligação do elétron no nível em que ele estava situado [7, 8, 21, 

37, 38]. 

(3.1) 

Na equação acima, EL é a energia de ligação do elétron, hv é a energia do raio X, 

Ec é a energia do fotoelétron, e q, é a função trabalho [7, 8]. 

Conforme mencionado, a fonte de energia utilizada para arrancar os elétrons é o 

raio X, obtido pela aceleração de elétrons contra um alvo metálico. Em geral, o 

alumínio ou o magnésio são os alvos, porque as emissões AI Ka e Mg Ka utilizadas em 

espectroscopia de fotoelétrons são as mais adequadas, principalmente devido às 

energias e menores larguras de linha, como visto na Tabela fiI. 1 [8]. Eventualmente, 

radiação sincrotron (energia variável) também é utilizada em experimentos de 

fotoemissão, em uma técnica comumente chamada de PES (Espectroscopia de Emissão 

de Fotoelétrons). 

No processo de fotoemissão com raios X, o átomo é ionizado pela produção de 

uma lacuna em um nível de caroço. O íon excitado perde parte de sua energia potencial 

no preenchimento da lacuna de caroço com um elétron de um nível externo. A energia 

perdida pode aparecer na emissão de um fóton ou na emissão de um elétron ligado, o 

elétron Auger. 

Ocorre um processo de competição entre os dois fenômenos. Tal processo é 

dominado pela emissão de fótons quando a lacuna inicial está em um nível mais 

profundo que 10 keV. Caso contrário, dá-se a emissão de um elétron Auger, Figura 

3.1h. 
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A energia cinética desse elétron emitido é dada pela energia de ligação do nível 

de caroço onde foi criado a lacuna inicial, subtraída das energias de ligação do nível de 

onde provém o elétron que preenche esse buraco de caroço e subtraída também da 

energia de ligação do nível de onde é ejetado o elétron mais externo envolvido, o elétron 

Auger [37]. 

A energia cinética destes elétrons é também útil na análise dos elementos, 

conforme será tratado mais adiante, neste capítulo. A interpretação da energia dos 

elétrons Auger constitui um estudo XAES (X-Ray Auger Electron Spectroscopy). 

Tabela 111.1 - Energias e larguras de algumas linhas de raio X [8]. 

Linha Energia (e V) Largura (e V) 

Ti La 395,3 3,0 

CrLa 572,8 3,0 

NiLo. 851 ,5 2,5 

Cu La 929,7 3,8 

MgKa 1253,6 0,7 

AI Ka 1486,6 0,85 

SiKa 1739,5 1,0 

YLa 1922,6 1,5 

Zr La 2042,4 1,7 

A forma de linha em um espectro de fotoemissão (xpS ou PES) é dada pela 

convolução matemática de três funções: uma função Gaussiana, devido ao alargamento 

de linha introduzido pelo instrumento de medida; uma função Lorentziana, proveniente 

da fonte excitadora e uma função espectral, referente à linha natural do fotoelétron [8]. 

A largura natural de linha do pico de fotoemissão de caroço é relacionada com o 

tempo de vida do buraco, do princípio da incerteza, de acordo com a equação 3.2: 

h 4,1 X 10-15 
. r ::: - ::: e V ... ..... ............................ .. ............. (3 .2) 

T T 

onde r é a largura total a meia altura, h é a constante de Planck, expressa em e V /s, e í o 

tempo de vida do buraco, dado em segundos [8]. 
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o processo de fotoemissão pode ser dividido em três passos, em um modelo 

chamado three step modelo No primeiro, a interação do fóton com o átomo, fornecendo 

energia suficiente para que o elétron seja arrancado. O segundo trata do transporte desse 

fotoelétron através do material até atingir o nível de vácuo. Nesta etapa, o fotoelétron 

interage elasticamente e inelasticamente com o cristal, produzindo uma contribuição de 

fundo aos espectros formados. Terceiro, a superação do nível de vácuo pelo fotoelétron 

até sua detecção [37]. 
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Figura 3.1 - Diagrama ilustrando a interação dos elétrons com os fótons (a) e a 

emissão de um elétron Auger por Dível mais externo (b). 

Embora sejam muitos os átomos excitados pelos fótons, nem todos os 

fotoelétrons superam o nível de vácuo, indo do passo dois para o três. Um elétron com 

energia entre 5 e 2000 eV pode perder energia por variadas maneiras. Se for 

desconsiderado o espalhamento por fônons, há que se considerar o processo que inclui 

plasmons, excitação de elétrons envolvendo elétrons de condução. Os espalhamentos 

elásticos são considerados na análise do livre caminho médio, pois eles aumentam as 

perdas efetivas de fluxo de elétrons. Se os elétrons fossem espalhados apenas 

elasticamente, o número de emissões eventuais de um sólido a uma dada energia seria 

igual ao número de elétrons criados no sólido, independentemente dos eventos de 

espalhamento. Contudo, ° espalhamento elástico tem o efeito de aumentar o caminho 

médio que um elétron deve fazer para alcançar a superfície. Na presença de 

espalhamentos inelásticos, isto aumenta a probabilidade de perda de elétrons. Por esta 

razão, é usual referir-se à distância que caracteriza a profundidade amostrada por uma 
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técnica espectroscópica como comprimento de atenuação de elétrons, que é uma 

quantidade que ainda caracteriza a taxa exponencial de perda de fluxo com a distância 

percorrida, mas que é menor que o livre caminho médio descrito 137]. 

A Figura 3.2, curva de livre caminho médio de elétrons em sólidos, exibe uma 

média com base em vários dados experimentais, coletados de diversos materiais. Ela 

pode ser uma alternativa para o entendimento do comportamento dos fotoelétrons nos 

só1id~ apesar de não ser muito significativa se o interesse está em informações 

precisas. O mínimo apresentado nesta curva, para elétrons com energia entre 10 e 100 

e V, revela uma região onde o processo de perda de energia se dá mais fortemente. 
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Figura 3.2 - Resultado experimental do livre eamiaho médio de elétrons em funçio 

Seah e Dench [8, 21] ajustaram uma curva empírica aos dados experimentais da 

curva de livre caminho médio. Os resultados podem ser expressos em uma equação que 

depende da energia do elétron (E) e da espessma de uma monocamada em nanômetros 

(a): 

(3.3) 
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3.2 Tratamento de dados 

3.2.1 Coasideraçóes básicas 

Os espectros são gráficos do número de elétrons versus a energia de ligação dos 

elétrons em intervalo especificado. Os picos bem definidos são devidos aos elétrons que 

não sofrem perda de energia por causa dos espalhamentos inelásticos no processo de 

emissão da superficie da amostra. Elétrons que perdem energia aumentam o background 

em energias de ligações superiores as energias dos picos. O background é contínuo 

porque os processos de perda de energia são aleatórios e múltiplos. O background nos 

espectros realizados com Mg Ka são mais significativos do que naqueles realizados 

com Ai Ka monocromático devido às excitações causadas pela radiação de 

Bremsstrahlung da emissão não monocromática [8, 38]. 

O background no espectro não é somente de origem instrwnental, mas uma 

consequência da coleta de elétrons como contagens aleatórias no tempo. A relação 

sinal/ruído é proporcional à raiz quadrada do tempo de contagem, sendo menor quanto 

maior o tempo de contagem. O nível de background ao qual um pico está sujeito é 

dependente das características da amostra, da fonte de excitação e das características de 

transmissão do instrumento [37]. 

Os espectros apresentam picos de vários tipos. Existem aqueles que são 

fundamentais e sempre observados. Outros são dependentes da natureza dos elementos 

da amostra. E alguns são resultados de efeitos instrumentais. Detalhadamente, os picos 

são classificados em: 

Picos de fotoelétroDS. Os picos de fotoelétrons mais intensos são relativamente 

simétricos e são tipicamente os picos mais estreitos observados nos espectros. 

Entretanto, linhas de fotoelétrons de metais puros podem exibir considerável assimetria 

devido ao acoplamento com os elétrons de condução. Picos menos intensos situados a 

altas energias de ligação são tipicamente de 1 ... 4 e V mais largos que as linhas a 

menores energias de ligação. Os picos de isolantes são tipicamente 0,5 e V mais largos 

que os picos de condutores. 

Picos Auger. Existem quatro séries Auger observáveis em XPS. Elas são a KLL, 

LMM, MNN e NOO, identificadas pelas lacunas iniciais e finais nas transições Auger. 

A série KLL, por exemplo, inclui aqueles processos com uma lacuna inicial na camada 
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K e um par de lacunas finais na camada L. O símbolo V (por exemplo, KVV) indica que 

as, lacunas finais são nos níveis de valência. As séries KLL têm, teoricamente, nove 

linhas, e outras possuem ainda mais. Como a linha Auger possui energia cinética 

independente das energias dos fótons incidentes, os picos Auger aparecem em diferentes 

energias de ligação nos espectros de fotoemissão. 

Satélites de raios X. O espectro de raios X de fontes não monocromáticas 

usadas para irradiação exibem não somente o raio X característico, mas também raios X 

de menor intensidade em energias mais altas. Para cada pico de fotoelétron que resulta 

do uso das fontes Mg e AI Ka, existe uma família de picos menores em energias de 

ligação menores, com intensidade e espaçamento característicos do raio X do anodo. Os 

conjuntos de tais satélites para o Mg e AI são mostrados na Tabela Ill.2 [38]. 

Tabela 111.2 .. Intensidades relativas, desvios energéticos dos raios X emitidos por 

fontes de AI e Mg [38J. 

a1,2 U3 <l4 as U6 p 

AI/Desvio, e V O 8,4 10,1 17,6 20,6 48,7 

AI / Intensidade relativa 100 8,0 4,1 0,6 0,5 0,5 

Mg / Desvio, e V O 9,8 11,8 20,1 23,4 69,7 

Mg / Intensidade relativa 100 6,4 3,2 0,4 0,3 0,6 

Linhas de raios X fantasmas. Eventualmente, raios X diferentes daqueles do 

alvo, irradiam a superficie da amostra estudada, resultando em pequenos picos 

correspondentes às linhas espectrais mais intensas. Estas linhas poderiam derivar de 

impurezas nos alvos de Mg ou AI. Por exemplo, irradiação proveniente da base dos 

anodos, a qual é constituída de Cu, pode ser detectada nos espectros de fotoemissão. 

Algumas vezes, linhas de raios X podem ser geradas dentro das amostras. Apesar de 

rara, a probabilidade de emissão desses raios X existe, mas é muito menor que a 

probabilidade de emissão de elétrons Auger. A Tabela ID.3 indica onde tais picos 

apareceriam em caso das emissões indicadas. Como estas linhas são pouco prováveis, 

elas são raramente consideradas no processo de identificação dos picos em um espectro 

[38]. 
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Tabela 01.3 ... Posiçjo de linhas de raios X fantaslOas das radiaçies de elementos 

contaminantes dos anodos [38]. 

Radiação Material do Anodo 

Mg AI 

o (Ka) 728,7 961,7 

Cu (La) 323,9 556,9 

Mg(Ka) 233,0 

AI (Ka) -233,0 

Picos shake up. De maneira geral, dar-se processos fotoelétricos complexos que 

ocorrem em frações de segundo e levam à formação de íons no estado fundamental. 

Entretanto existe uma probabilidade finita do íon obtido devido ao processo de 

fotoemissão ficar em um estado excitado poucos elétron-volts acima do estado 

fundamental. Em tal evento, a energia cinética do elétron emitido por este íon excitado é 

reduzida de um valor correspondente à diferença de energia entre o estado fundamental 

e o estado excitado. Isto resulta na formação de um pico satélite com energia cinética a 

alguns elétron-volts do pico principal. 

Em alguns casos, mais frequentemente em compostos paramagnéticos, a 

intensidade do pico shake up poderia se aproximar da intensidade do pico principal. Às 

vezes é possível observar a ocorrência dos picos shake up nos contornos de picos 

Auger. Conforme será tratado mais adiante neste trabalho, a forma e a posição dos picos 

shake up podem ser úteis para identificar os estados químicos de um elemento [8,38]. 

Desdobramentos múltiplos (muúiplet splitting). A emissão de elétrons do nível 

interno de um átomo que possui elétrons desemparelhados nos níveis de valência pode 

criar uma lacuna por dois ou mais modos. Por exemplo, a interação entre um novo 

elétron desemparelhado, causado pelo processo de fotoemissão e proveniente de um 

nível s, com outro elétron desemparelhado no átomo, do nível de valência, pode criar 

um íon com várias configurações e energias fmais possíveis. Isto resulta em um pico, o 

qual é desdobrado assimetricamente, com várias componentes similares. Estes 

desdobramentos múltiplos ocorrem na ionização de níveis p, mas o resultado é mais 

complexo. A assimetria gerada na fonna do pico é pouco observável; em casos 

favoráveis, resulta em um aparente desvio, alterando a separação do dubleto, 

evidenciando a separação das linhas 2P1l2 e 2P312 em metais de transição [8,38]. 
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Pieos de perda de energia. No caso de alguns materiais, existe a probabilidade 

de. perda de uma quantidade específica de energia por parte dos fotoelétrons, devido à 

interação entre o fotoelétron e outros elétrons na região superficial da amostra. A perda 

de energia produz um pico em energias de ligação mais altas, em tomo de 20 .. 25 e V, da 

linha principal. Em certas condições, os picos relacionados às perdas de energia podem 

causar alguma confusão, sendo assinalados como picos Auger ou fotoelétricos [8]. 

3.2.2 Identifieaçlo de estados químicos 

A identificação dos estados químicos depende basicamente da determinação 

precisa dos picos. Um pico de uma região específica deve ser coletado com boa 

estatística e cuidadosa correção deve ser realizada para a remoção do carregamento, se 

for um isolante. Geralmente, as variações nas energias de ligação, ou desvios químicos, 

apontados nos picos fotoelétricos são infonnações suficientes para a determinação dos 

estados químicos na superficie das amostras. A base fisica para esses desvios químicos 

pode ser ilustrada por um modelo relativamente simples, usado com sucesso, na maioria 

dos casos, para interpretar os valores de energia de ligação: 

(3.4) 

onde Ei é a energia de um nível interno, Eio é uma energia de referência, k é a constante 

de Boltzmann, qi é a carga do átomo i e L( qJrij) é a soma dos potenciais no átomo i 

devido aos átomos vizinhos j [8]. 

Os valores de energias de ligação dos picos podem ser obtidos por cálculos 

teóricos ou pela análise de compostos conhecidos. A comparação com dados 

experimentais pode ser reali zada com dados fornecidos pela literatura ou com amostras

padrão. 

No capítulo 6, Figura 6.6, podem ser observadas mudanças no pico U 4f devido 

à variação do estado de oxidação. Nota-se que o pico U4f7/2, que se encontra situado em 

377,0 eV na curva indicada por O L, sofre um desvio para valores de energia de ligação 

maiores após reagir com oxigênio, situando-se em 380,1 eV nas curvas após exposição. 

Esses valores de energia de ligação são assinaturas dos UO e U4
+, respectivamente [33]. 
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Também os picos Auger podem fornecer informações importantes. Eles 

p<>.ssuem pelo menos uma componente mais estreita e intensa que pode ser utilizada na 

determinação de estados químicos. Existem quatro grupos de picos Auger que podem 

ser gerados pelo Mg ou AI Ka: o KLL (Na, Mg); o LMM (Cu, Zn, Ga, Ge); o MNN 

(Ag, Cd, ~ Sn, Te) e o NOO (Th, U). Os picos MNN em terras raras são amplos 

devido ao desdobramento múltiplo e ao shake up observados com a maioria dos 

compostos. Picos Auger como aqueles notados O e F (KLL); Mn, Fe, Co e Ni (LMM); e 

Ru, Rh e Pd (MNN) podem ser intensos e são úteis. Desvios químicos ocorrem com os 

picos Auger, bem como ocorrem com os picos fotoelétricos. Os desvios químicos são 

diferentes daqueles observados em picos de fotoelétrons; eles são geralmente mais 

acentuados. Isso pode ser altamente usado para a identificação dos estados químicos, 

especialmente quando em combinação com os picos de fotoelétrons [8]. 

Os picos shake up variam sua posição e intensidade de acordo com as alterações 

dos estados químicos. Com elementos de transição e terras raras, a falta do pico shake 

up é característico do estado diamagnético. Importantes pares de shake up ocorrem em 

estados paramagnéticos [38]. A Tabela ID.4 aponta alguns exemplos significativos. 

Tabela 111.4 Picos shake up e desdobramentos múltiplos são geralmente 

encontrados em estados paramagnéticos (38). 

Número Atômico Estado Paramagnético Estado Diamagnético 

22 To2+ T o3+ 1 , 1 Ti4+ 

23 V2+ V3+ y4+ , , V5+ 

24 cl+, C~+' Cr4
+, Cr5+ Cr6+ 

25 M 2+ M 3+ Mn4+ M 5+ n, n, ,n Mn7+ 

26 Fe2+ Fe3+ , ~Fe(CN)6 

27 C 2+ C 3+ o , o CoB, K3CO(CN)6 

28 Ne+ K2Ni(CN)4 

29 Cu2+ Cu+ 

Um caso emblemático da utilização do pico shake up é aquele associado à linha 

Fe 2P312 em amostras contendo Fe3+ ou Fe2
+. Os espectros detalhados Fe 2p de 

espinélíos contendo a predominância de Fe2+ e Fe3+ apresentam assinaturas específicas. 

Quando um pico shake up de baixa intensidade se situa em 719,0 e V, o espectro indica 

presença de Fe3+. Caso um pico de baixa intensidade seja notado em 716,0 eV, se indica 
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a presença de Fe2+ [39, 40]. E, se observa a ausência deste pico característico, pode-se 

indicar a sobreposição desses dois picos shake up e consequentemente a presença dos 

dois estados de oxidação. 

Os desdobramentos múltiplos também são importantes na detenninação de 

estados químicos. Os picos 3s dos metais de transição exibem separações características 

para cada estado paramagnético. Entretanto, o pico 3 s é pouco intenso e, por isto, 

frequentemente pouco utilizado. Mas a separação do dubleto 2p é também afetada pelo 

desdobramento, e os picos são mais intensos. O efeito toma .. se evidente com o Co, em 

que a separação varia até 1 eV [38]. 

Similarmente, a linha Ni 2p apresenta um desdobramento múltiplo quando forma 

NiO. Esta característica pode ajudar na distinção dos diferentes compostos de Ni. O 

pico Ni 2p mostra uma largura de linha maior para o NiO e uma componente 

característica em tomo de 855,5 eV [42-43]. Em uma análise visual, também se verifica 

a variação da separação do dubleto 2p em diferentes compostos de Ni. É importante 

portanto salientar que, quando compostos de metais de transição estão em estudo, é útil 

a detenninação das separações entre as principais linhas para comparação. 

3.2.3 Análise Quantitativa 

Uma das informações mais importantes obtidas pela análise dos espectros de 

P ES ou XPS é a concentração relativa dos elementos. Métodos foram desenvolvidos 

com o propósito de se calcular a concentração dos elementos utilizando a intensidade ou 

a área dos picos. O método que utiliza fatores de sensibilidades experimentais é 

tipicamente o mais preciso. Essa aproximação é satisfatória para trabalhos quantitativos 

[38]. 

Em amostras homogêneas, calcula-se a concentração relativa (ex) de elementos 

com a seguinte fórmula: 

Ix 

C = Sx 

x L/i 
j Si 

(3.5) 

Onde I é a área do pico específico e s é o fator de correção, chamado de fator de 

sensibilidade. Os valores de s obtidos experimentalmente e teoricamente são tabelados, 
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e dependem de diversas variáveis, como seção de choque do nível atômico, fator de 

eficiência angular para o arranjo experimental, eficiência do processo fotoelétrico, livre 

caminho médio dos fotoelétrons e outros [38]. 

3.2.4 Metodologia de deeoDvoluçio 

o ajuste é um procedimento rotineiro para obtenção de informações mais 

detalhadas a partir de curvas obtidas por XPS. Os objetivos principais desses 

procedimentos são mostrar: (i) a presença de diferentes estados químicos; (ü) as 

distintas fonnas de ligações; (iii) os diferentes ambientes químicos [42-45]. 

O procedimento de ajuste neste trabalho foi realizado considerando a análise 

sistemática e as características intrínsecas das curvas. Essas características são os 

valores de energia de ligação dos picos, de largura à meia altura e de intensidade 

relativa dos picos pertencentes a um mesmo nível. Confonne apontado por Briggs e 

Seah [8], as razões entre as intensidades dos picos originados da interação spin-órbita 

são fixas. Portanto é um critério a ser obedecido. Em fotoemissão, as razões entre as 

áreas dos picos p, d e f são, respectivamente, 1 :2, 2:3 e 3:4. 

A escolha do tipo de linha de base (BO) mais adequada para ajuste de uma 

medida de XPS ou PES considera as modificações da BG antes e após o pico de 

fotoemissão. Para grandes diferenças entre a linha base antes e depois do pico pode ser 

utilizado o BO tipo Shirley; para pequenas düerenças, o BO linear. Uma discussão mais 

detalhada sobre a escolha da linha de base em fotoemissão pode ser encontrada na 

referência [8]. 

Nos ajustes mostrados nos capítulos 5 e 6, a linha de base utilizada foi a tipo 

Shirley, e a curva foi a Voigt, a qual é a mais adequada por considerar as contribuições 

Lorentziana da fonte de excitação e Gaussiana do instrumento de medida. 
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4. Estudo da corrosão do IlIconel 182 em ambiente simulado de um 

reator de água pressurizada 

4.1 Introdução 

As ligas à base de Ni são empregadas na construção de reatores nucleares de 

potência devido às suas propriedades mecânicas, térmicas e químicas [14]. Dentre essas 

ligas, as utilizadas como metal de adição em soldagens são de especial interesse para 

estudos de corrosão. Devido à sua heterogeneidade metalúrgica intrínseca, juntas 

soldadas são pontos preferenciais de aparecimento de processos corrosivos localizados, 

que potencializam significantemente o processo de degradação dessas estruturas [14, 

15]. AtuaImente, as ligas de adição mais utilizadas em reatores são as ligas Inconel® 

182, 82, 152 e 52, cujas composições químicas nominais são apresentadas na Tabela 

IV.l [15]. 

Tabela IV.l - Composiçio quimiea Dominai de algumas ligas de Ni usadas (15]. 

Liga %C %8 %Si %Cr %Fe %Mn %Nb+Ta %Ti 

182 < 0,1 < 0,015 <0,06 13-17 < 10 5-9,5 > 1,8 < 1,0 

82 < 0,1 :s; 0,015 <0,05 18-22 <3 2,5-3,5 2-3 <0,75 

52 ~ 0,040 < 0,008 <0,5 28-31 8-12 < 1,0 < 0,1 < 1,0 

152 < 0,045 < 0,008 < 0,65 28-31,5 8-12 < 5,0 1,2-2,2 <0,50 

600 < 0,045 < 0,008 SO,65 14-17 6-10 < 1,0 

Essas ligas apresentam diferentes características metalúrgicas por causa dos 

elementos químicos empregados. O cromo é o responsável pela resistência à corrosão, o 

manganês melhora a soldabilidade, e, o nióbio, o tântalo e o titânio melhoram as 

propriedades mecânicas e dificultam a sensitização, a qual é a principal responsável pela 

corrosão sob tensão intergranular (IGSCC - Intergranular Stress Corrosion Cracking), 

processo de corrosão localizada que consiste na propagação de trincas nos contornos de 

grãos, problema comum em materiais metálicos utilizados em reatores nucleares [14]. 

Machet et ai. [46J relataram, em 2004, os resultados para um experimento 

sofisticado para o Inconel 600. No experimento, a liga foi exposta durante segundos a 

um ambiente que simula um reator nuclear PWR (Pressurjzed Waler Reactor) à 

temperatura de 325°C. A superficie da amostra foi estudada por Microscopia de 
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Tunelamento e XPS. Uma estrutura de multicamadas foi observada quando a superfície 

do Inconel 600 foi analisada. Os resultados permitiram a Machet e colaboradores [46] 

propor um modelo ilustrado na Figura 4.1 , para o crescimento do filme de óxido sobre 

esta liga a base de Ni. No modelo, ilhas de Cr203, Cr(OH)3 e Ni(OH)2 se formam na 

superfície da liga em função da afinidade química dos elementos com a solução. Em 

seguida, as ilhas de Cr203, Cr(OH)3 e Ni(OH)2 crescem formando camadas 

homogêneas. Por fim, via difusão, as camadas de óxidos crescem possibilitando a 

formação de segregados na camada e na interface óxido/solução. 

Cr(OHh Ni~OHh 
CrCOHh Ni(OHh 

i-Cr-Fe i-Cr-F. 

(a) (b) 

Cr(OHh Ni(OHh 

Ni-Cr-Fe 

(c) (d) 

Figura 4.1 - Modelo de Machet para corrosão do Inconel600 em solução simulada de 

um circuito primário de nmreator PWR a 325°C [46). 

o comportamento da liga 182 em condições simuladas de um reator nuclear tem 

sido estudado [14, 15], mas trabalhos relacionados ao assunto não são facilmente 

encontrados na literatura aberta. Dentre as diferenças dessa liga para as outras à base de 

Ni está a alta quantidade de segregações, heterogeneidades que tomam o processo de 

corrosão diferenciado [14, 15]. 

Para inibir a corrosão em diversas ligas, os tratamentos superficiais são uma 

alternativa (16, 17, 45]. O polimento eletroquímico (processo em que o metal sob tensão 

elétrica é submerso em banho ácido) serve para eliminação da camada superficial inicial 

e, consequente, formação de uma nova camada, com menos defeitos e com composição 
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química diferente da inicial, dependendo da solubilidade dos elementos no eletrólito 

[16,17,47]. 

Difração de ratOS X a baixo ângulo, espectroscopia de elétrons Auger, 

microscopia eletrônica de transmissão, e espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios X são técnicas analíticas que, por oferecerem informações sobre o processo de 

oxidação de superficies metálicas, são aplicadas no estudo de camadas de óxido 

formadas em algumas ligas de níquel, como Inconel 600 e 690 [48, 49]. Trabalhos 

semelhantes são potencialmente necessários também no concernente a ligas de adição. 

Porém estes, se existem, não são disseminados. 

Neste capitulo, se apresentam os resultados obtidos ao se analisar a camada de 

óxido formada em duas superucies (polidas mecanicamente e eletroquimicamente) do 

Inconel 182, submetidas, durante quatro e oito semanas, a um ambiente análogo ao 

circuito primário de um reator PWR. Os resultados mostraram o crescimento de 

camadas de óxidos distintas e, ainda, um efeito importante do polimento eletroquímico 

no processo de degradação da liga. Ademais, as análises apontaram a formação de uma 

complexa camada de óxido com o aumento do tempo de exposição. 

4.2 Metodologia 

As amostras do Inconel182 aqui uti1izadas foram cortadas dos tubos do gerador 

de vapor do reator nuclear da Usina de Lemoniz, Espanha. Essas foram polidas de duas 

maneiras: mecanicamente, até a lixa 2400; e eletroquimicamente, com solução contendo 

330 rnl de H20, 550 rnl de H3P04 e 120 ml de H2S04, durante 10 s, com uma corrente 

de 100 mA. Após os polimentos, as amostras foram expostas, em autoclave, durante 4 e 

8 semanas, a um ambiente análogo ao circuito primário de um reator PWR (solução 

aquosa com 2 ppm de Li, 1000 ppm de B e 25 cclKg de H2 à temperatura de 300 °C e à 

pressão de 150 bar). 

Todas as amostras foram estudadas por XPS utjlizando a radiação Ka do AI em 

uma máquina ESCALAB 220i - XL (Thermo VG Scientific). Construiu-se um perfil 

químico de profundidade utilizando-se ciclos de sputtering e medidas XPS. A 

microscopia eletrônica por varredura - microscópio lEOL 6310 - e a microscopia de 

força atômica - microscópio NT -MDT, modelo NTEGRA - foram utilizadas para 

estudar a morfologia da superfície das diferentes amostras e a espectroscopia de energia 

dispersiva (Energy Dispersive Spectroscopy - EDS), para analisar a composição 
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química das segregações encontradas. Na análise das imagens AFM foi utilizado o 

programa fornecido pelo fabricante, NOVA TM. 

4.3 ApreseBtaçio e diseussio des resultados 

As imagens MEV e os espectros EDS obtidos das superficies polidas 

mecanicamente e eletroquimicamente são apresentadas na Figura 4.2. Na amostra polida 

mecanicamente, são observados alguns buracos e riscos produzidos no processo de 

polimento. Na amostra polida eletroquimicamente são observadas as segregações. 

Provavelmente os buracos são provenientes das segregações arrancadas no processo de 

polimento mecânico. As medidas EDS foram conduzidas próximo (ponto sinalizado 

pela letra A) e longe (ponto sinalizado pela letra B) das segregações. Elas mostraram 

que essas partículas são ricas em Nb. 

Imagens AFM também foram feitas dessas duas superficies, Figura 4.3. Essas 

imagens foram realizadas com o objetivo de se obter resolução suficiente para se avaliar 

a morfologia da superficie das amostras e evitar os efeitos de carregamento elétrico, 

característicos de analises por MEV. Utilizando o programa Nova-Image Analysis™, 

foi possível a estimativa do tamanho médio das segregações, diâmetro médio igual 0,8 

J.lID, valor que concorda com os dados apontados para carbetos segregados por Vaillant 

[15] (aproximadamente 1,0 J.lID) na mesma liga. 

Os gráficos mostrados na Figura 4.4 apresentam o número e o tamanho das 

partículas encontradas nas duas direções do plano de varredura da ponta do 

microscópio. Pode ser observado que a maioria das segregações está entre O e 1 J.lIl1. 

Nas amostras eletropolidas, a distribuição dessas segregações (0-1 JID1) corresponde a 

pelo menos 70 %, ao passo que, nas amostras polidas mecanicamente, corresponde a 

mais de 50 %. A análise dos gráficos também oferece informações quantitativas que 

confirmam a forte presença de segregados na amostra eletropolida. 

As medidas de XPS realizadas em ambas as superficies são mostradas na Figura 

4.5. A amostra polida mecanicamente apresenta, em sua superfície, um óxido com 

presença de cálcio, alumínio e sódio, contaminações previstas, por causa da origem da 

amostra. 
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Figura 4.4 - Distribuição de segregações Das amostras eletropolidas (a,b) e 

mecanicamente polida (c,d) obtidas nas direções x e y do plano de varredura. 

A superficie da amostra polida eletroquimicamente apresentou fósforo, 

provavelmente proveniente da solução ácida utilizada no processo de polimento, além 

de cálcio e sódio. Provavelmente, o cálcio é do revestimento do eletrodo da liga 182, 

utilizada na soldagem, como assinalado anteriormente [50]. 

Os perfis composicionais obtidos das amostras polidas eletro e mecanicamente 

são mostrados na Figura 4.6. Os resultados indicam que a concentração de Ni no 

substrato da liga é ~ 70% (concentração de Ni após o desaparecimento quase que 

completo de oxigênio). Os elementos contaminantes são praticamente removidos 

durante o procedimento de sputtering. 

Observa-se o desaparecimento do Na, P, Ca e AI na parte maIS externa da 

camada de óxido. O tempo de sputtering para a remoção do oxigênio da amostra 

eletropolida foi superior ao tempo de sputtering para a remoção do oxigênio da amostra 

mecanicamente polida. Este resultado confrrma a presença de uma camada de óxido 

mais espessa na amostra eletropolida. Uma análise do perfil de profundidade permite a 

compreensão da camada formada, pois se observa que a concentração de Fe atinge 
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valores do substrato após 600 s de sputtering. Esses resultados mostram que as 

quantidades de Ni e F e ficam maiores com o aumento do tempo de sputtering, enquanto 

a concentração de cromo é constante, indicando que a camada de óxido formada é 

relativamente rica em cromo, como mostrado na Figura 4.6. 
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Figura 4.5 .. Espectros XPS das superficies eletropolida <a> e mecanicamente polida 

(b). 

A morfologia da superncie da amostra exposta às condições de autoclave 

durante quatro semanas apresentou o óxido formado nas diferentes condições de 

tratamento superficial. Na Figura 4.7 são mostradas as imagens obtidas da amostra 

eletropolida, em que são observados os precipitados. Esses precipitados crescem no 

entorno das segregações de Nb encontrados na liga. A composição química desses, 

mostrada mais adiante, sugere que os íons metálicos presentes na solução se depositam 

nessa região. A morfologia do óxido formado na superficie eletropolida não foi 

resolvida pelo MEV. 

Contrariamente, a morfologia da camada de óxido crescida na amostra polida 

mecanicamente é característica das já observadas em outras ligas à base de Ni. Os 
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depósitos também são observados, contudo a morfologia é ligeiramente diferente da 

encontrada na amostra polida eletroquimicamente, provavelmente porque o óxido se 

forma em duas condições diferentes: na primeira, ao redor da segregação, e, na segunda, 

ao redor de um buraco. 

Os perfis de profundidade química das amostras mostraram características 

diferentes. Observa-se que o tempo de sputtering necessário para remover a camada de 

óxido é superior na amostra polida mecanicamente, ou seja, a espessura da camada de 

óxido é maior nesta amostra. Observa-se também que, na amostra eletropolida, a 

camada mais externa., correspondente ao início do sputtering, possui concentração de Cr 

próxima à concentração de Ni, o que não é observado na camada de óxido fonnada na 

amostra polida apenas mecanicamente. Por último, também se observa a baixa 

concentração de Fe na camada mais externa do óxido. 

Os perfis também indicaram a grande quantidade de elementos químicos e a 

estrutura complexa. Observa-se que elementos como B, AI, Ca, C e Zn desaparecem 

após alguns ciclos de sputtering, Figura 4.8. Apesar de não ser previsto, a amostra 

apresenta Ca e AI, provavelmente impurezas provenientes do processo de soldagem 

para a obtenção da liga. O Zn é contaminação proveniente do procedimento de corte 

utilizado para a obtenção do material, ao passo que o B é material depositado na 

superficie da amostra durante a imersão em autoclave. O Mn é encontrado somente após 

alguns ciclos de sputtering, mostrando que a presença de Mn no filme é mais intensa na 

região próxima à interface óxido/metal. Este resultado mostra a complexa natureza das 

camadas fonnadas na liga, pois aponta variada composição química no perfil da camada 

formada em autoclavc. 

Os espectros obtidos por XPS também foram utilizados para estudar o estado de 

oxidação de alguns elementos químicos encontrados no óxido. Uma vez que a camada 

de óxido é rica em elementos, a detenninação de seus compostos por XPS é uma tarefa 

dificil. O pico Cr 2P312, Figura 4.9 (a), está situado a aproximadamente 577,0 eV e 

caracteriza Cr+3 na camada de óxido de ambas as amostras [38, 42]. O pico Fe 2p3/2 não 

foi estudado por se sobrepor aos picos Auger do Ni (LMN). Para o cálculo da 

concentração do Fe, foi utilizado o pico Fe 3p, o qual não é comumente utilizado para a 

detennmação do estado de oxidação. 
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Figura 4.7 - Imagens MEV obtidas das amostras polidas eletroquimicamente (a, 

b), e MEV das amostras mecanicamente polidas (c, d). 

Além disso, a amostra em estudo permaneceu em ar após a autoclave, e a influência da 

exposição atmosférica sobre essas amostras não pode ser descartada para os íons F e. A 

Figura 4.9b mostra os picos detalhados do nível Ni 2p antes e após os ciclos de 

sputtering. Observa-se que inicialmente o pico Ni 2P312 e seu satélite estão centrados 

respectivamente em 856,2 eV e 862,4 eV, caracterizando a formação de Nj2+, 

provavelmente Ni(OH)2, devido à ausência do desdobramento múltiplo e às posições 

dos picos satélite e principal 1"421. Observa-se a mudança rápida da energia de ligação 

do pico Ni 2p3/2 após o sputtering, que muda para 852,9 eV e caracteriza Nio. 

Nota-se pela análise dos perfis de proftmdidade, Figura 4.6, que a superflcie da 

amostra ainda constitui-se predominantemente de um óxido após o primeiro ciclo de 

sputtering, pois a concentração de oxigênio ainda é alta. Considera-se o efeito do 

sputtering com íons de argônio para casos similares, entretanto não tem sido relatado 

experimento em condições semelhantes capazes de alterar o estado de oxidação do Ni. 
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Trabalhos anteriores r 51 , 52] entendem que o níquel metálico formado nessas 

camadas é um efeito da concentração de hidrogênio na solução, que muda o Ni2
+ para 

N'o em uma eação de redução, Resultados de difração de raios X confirmam a presença 

de Nio nesses estudos, conforme já relatado por Ziemniak e Hanson [52] para o InconeI 

600. 

o pico Nb 3ds/2 está situado em 207,1 e V antes do inicio da remoção da camada 

de óxido. Esta é a assinatura do 'estado mais oxidado do nióbio., Nbs+ [38]. Após alguns 

ciclos de sputtering, uma nova componente aparece por volta de 202,5 eV, Figura 4.10, 

apontando o inicio do desaparecimento do Nb oxidado e o surgimento do Nbo 

proveniente da superfície da liga 182. 
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Figura 4.10 - Espectros detalhados do Nb 3d mostrando a mudança do estado de 

oxidação do Nb5+ para Nbo. 
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As Figuras 4.1 1 e 4.12 apresentam as imagens de microscopia eletrônica de 

varredura das amostras depois de 8 semanas de exposição em autoclave. O tempo de 

exposição possui um importante efeito no aparecimento de partículas precipitadas na 

superfície: tipicamente espinélios são formados [53].Adicionalmente~ é evidente nas 

imagens que as morfologias dos óxidos formados são diferentes. A superfície da 

amostra mecanicamente polid~ Figura 4.11, apresenta estrutura lenticular, enquanto a 

amostra polida eletroquimicamente mostra estrutura compacta. A imagem, Figura 

4.l2d, também mostra pequenos buracos onde aglomerados ricos em Nb, EDS na 

Figura 4.13, se formam mais facilmente. 

O perfil de profundidade químico da camada de óxido formada na amostra 

mecanicamente polida após exposição de 8 semanas não está completo, Figura 4.14 (a). 

Entretanto ele é suficiente para comparações com os perfis de profundidade das outras 

amostras. 

15kV 20000x f--1IJm~ 

Figura 4.11 - Imagens MEV das amostras mecanicamente polidas após 8 semanas 

de exposição. 
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Pode ser observado que a camada formada na amostra polida mecanicamente é 

mais espessa que a camada formada na amostra polida eletroquimicamente. A alta 

concentração relativa de cromo é observada na camada mais externa da amostra 

eletropolida. A estrutura de multi camadas é significante nesta amostra porque é possível 

notar uma camada de óxido externa relativamente rica em cromo. Além disso, observa

se que elementos como B, AI, Ca, C e Zn constituem compostos pertencentes à parte 

mais externa da camada de óxido. Este resultado também mostra que o mecanismo de 

crescimento da camada de óxido é complexo, ocorrendo nas interfaces óxido/solução 

pela deposição e fonnação de precipitados, e na metal/óxido, pela oxidação e difusão de 

elementos provenientes da liga. 

Figura 4.12 - Imagens MEV das amostras polidas eletroquimicamente depois de 8 

semanas em autoclave. 
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Figura 4.13 - Resultados EDS das amostras polidas eletroquimicamente depois de 

8 semana-s em auioclav,e. 

Além dos perfis composicionais, gráficos com a razão FelNi e Cr/Ni versus 

tempo de sputtering podem ajudar no entendimento dos resultados e apontar claramente 

tendências apresentadas pelos comportamentos do Cr e do Fe na camada de óxido. A 

Figura 4.15 apresenta esses gráficos. Nos resultados obtidos com a amostra de 4 

semanas em autocl ave , observa-se que a relação Fe/Ni é inferior na amostra 

eletroquimicamente polida em toda a camada de óxido. Na amostra de 8 semanas em 

autoclave não se observa o mesmo; sendo que, inicialmente, a amostra eletropolida 

possui razão FelNi superior. Este é um efeito da deposição constante de cátions de Fe 

durante o mais prolongado crescimento do filme de óxido nesta amostra. É pertinente 

observar que o Fe analisado é proveniente da amostra e também da solução simulada do 

reator PWR. 

As razões CrlNi também são reveladoras do comportamento de crescimento. Na 

amostra que foi exposta a 4 semanas observa-se a mais alta razão CrINi para o filme de 

óxido crescido na amostra eletropolida. Quando a razão CrlNi se torna superior na 

supertlcie polida mecanicamente, nota-se que a razão está próxima àquela da liga, e, 

portanto, não corresponde à composição da camada de óxido. Na amostra de 8 semanas, 

o comportamento é similar à de 4 semanas. Percebe-se a razão CrlNi superior na 

camada mais externa da amostra eletropolida. Esta razão decai à medida que se 

aproxima da interface óxido/liga e é inferior somente quando a razão CrINi está 

próxima à razão da liga. 

Observa-se, com estes resultados, um importante efeito da camada de óxido 

inicialmente formada na superfície da amostra polida eletroquimicamente. 
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Este filme de óxido, relativamente rico em Cr e pobre em Fe, possui um efeito restritivo 

no processo de crescimento do filme de óxido no ambiente que simula o de um reator 

PWR. Esta restrição de crescimento não parece alterar a quantidade de precipitações, 

compostas de B, Fe e outros elementos que acabam por fazer parte das camadas de 

óxido mais externas, que se mostram bastante heterogêneas nas imagen.s. 

Os perfis de profundidade químico mostraram que, além de possuírem 

espessuras diferentes, a~ camadas de óxido crescidas nas amostras são quimicamente 

diferentes. A camada de óxido crescida na amostra mecanicamente polida se fonna de 

maneira consoante com as deposições de agregados da solução. Ela é relativamente rica 

em Fe, o que a toma diferente da amostra crescida na superficie eletropolida, a qual é 

relativamente rica em Cr. 
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4.4 Conclus6es 

A camada de óxido formada no Inconel 182 em condições simuladas do circuito 

primário de um reator nuclear de água pressurizada foi estudada por espectroscopia de 

fotoelétrons excitados por raios X, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia 

de energia dispersiva e microscopia de força atômica, variando-se o tratamento 

superficial. Os resultados mostraram que o tratamento superficial tem efeito relevante 

no processo corrosivo da liga Confonne caracterizado nas medidas XPS, na amostra 

eletropolida fonna-se um filme de óxido inicial que posteriormente mostra-se efetivo no 

aumento da resistência à corrosão da liga. 

Segregações constituidas principalmente de Nb são encontradas na liga. Essas 

possuem diâmetro médio de 0,8 f.1m, e são utilizadas como ponto de precipitação 

preferencial de íons provenientes da solução utilizada. A coexistência desses 

precipitados óxidos com uma camada de óxido que se fonna devido à oxidação dos 

elementos procedentes da liga favorece a formação de camadas de óxido heterogêneas, 

com modos de crescimento complexo. 

A determinação dos compostos formados na camada de óxido deste trabalho é 

complexa se forem utilizados somente os dados obtidos com XPS. Porém o Ni, 

elemento em maior quantidade na camada de óxido~ sugere, pelas características do pico 

Ni 2p, que Ni(OHh se forma na superficie de todas as amostras expostas. Os outros 

picos com elementos de concentração importante, Cr 2p, Nb 3d, mostram a formação de 

Cr3+ e Nb5+. 

A camada de óxido formada nas amostras eletropolidas após as exposições é 

menor que a formada nas amostras polidas mecanicamente. Foi demonstrado pelas 

análises dos perfis químicos de profundidade que, diferentemente da camada de óxido 

formada na amostra mecanicamente polida, a camada formada na amostra eletropolida é 

relativamente rica em cromo e pobre em ferro. Nas imagens obtidas pelo MEV observa

se que em ambas as amostras ocorrem precipitados e que a morfologia das camadas 

formadas é diferente. Na amostra mecanicamente polida fonna-se um óxido de 

morfologia lenticular. 

No tempo de exposição estudado, não foi verificado efeito significante dos íons 

manganês, uma vez que não foi observada a difusão do Mn no filme. Este elemento 

somente foi encontrado próximo à interface metal/óxido. 
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5. Oxidação inicial de filmes epitaxiais de Fe efc e de Fe eec crescidos 

sobre Cu (100). 

5.1 Introdução 

As propriedades estruturais e eletrônicas do ferro podem afetar 

consideravelmente seu processo de oxidação de diferentes maneiras: mudando a 

quantidade de átomos na interface óxido-metal, alterando a energia de ligação do átomo 

na superficie, modificando as tensões induzidas na rede durante o processo de 

crescimento e, dentre outros modos, mudando a disponibilidade de elétrons para 

participar das reações [54]. O conhecimento deste fenômeno é importante pelas 

inúmeras aplicações do ferro e suas ligas em processos industriais, bem como suas 

potenciais aplicações em nanodispositivos magnéticos. 

Em equilíbrio, o ferro apresenta diferentes estruturas que varia em função da 

temperatura. A temperaturas inferiores a 912°C, o ferro possui estrutura cúbica de 

corpo centrada (ccc); acima desta temperatura, ele sofre uma transfonnação, e se toma 

cúbico de face centrada (cfc) até a temperatura de 1394 °C, quando se toma novamente 

cúbico de corpo centrado r 61-

Uma maneira de se obter a estrutura cfc do Fe a temperatura ambiente é pelo 

crescimento epitaxial de um filme ultrafino de Fe sobre monocristais de estrutura cfc, 

tais como os de Cu [25, 26]. Para o sistema Fe/Cu (100), a estrutura do Fe varia com a 

espessura da camada formada sobre o monocristal. Quando o Fe é depositado na 

superficie Cu (100) a temperatura ambiente, ele exibe três estruturas. Acima de 5 

monocamadas, os filmes possuem uma estrutura cfc distorcida tetragonalmente. Entre 5 

e 10 monocamadas, a estrutura é cfc com a superfície reconstruída. Para mais de 10 

monocamadas, ocorre uma transição estrutural para Fe ccc rS51. 
Como citado no Capítulo 1, embora exista um número significativo de trabalhos 

experimentais e teóricos sobre os estágios iniciais da oxidação de filmes f23, 26,30,561 

e de nanopartículas [24J de Fe ccc a temperatura ambiente e moderadamente acima 

desta, dentro de nosso conhecimento, a oxidação do F e cfc nesta faixa de temperatura 

(metaestável) é ainda pouco explorada [27]. Neste capítulo, foi investigada a oxidação 

inicial de filmes ultrafinos de Fe crescidos epitaxialmente sobre o Cu (100). Foi 

comparado o comportamento entre camadas de Fe com estrutura cfc (100) e com 
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estrutura ccc (110) quanto à oxidação em atmosfera controlada de Ü2. Os resultados 

obtidos pennitiram uma comparação entre as cinéticas de oxidação das diferentes 

superfícies, bem como determinar a estrutura dos óxidos de Fe formados nessas 

superfícies. 

O comportamento de materiais nanoestruturados, quanto à corrosão e à 

oxidação, é um tópico de grande relevância atual, e em ambientes oxidantes tem sido 

estudado tanto teoricamente como experimentalmente f4, 27, 30, 56,571. Para filmes de 

Fe, os estudos recentes mostram as relações entre o processo oxidativo, a teoria de 

Fromhold-Cook, o arranjo atômico e a reatividade f3, 4, 47, 481. Traba1hos f4, 58-611 

recentes também fornecem resultados de cálculos que relacionam planos 

cristalográficos específicos com as suas energia" de superfície, parâmetro importante 

quando se quer conhecer a estabilidade de uma superficie. 

Os resultados da literatura aqui citada são discutidos mais detalhadamente n.as 

próximas seções, divididas em: processos de adsorção; correlações entre estrutura 

cristalina, energia de superfície; e oxidação do ferro. 

5.2 Adsorção, energia de superfície e oxidação 

Os processos de adsorção são fenômenos de interesse para área') em que reações 

de superfícies são fundamentais, tais como catálise e oxidação. Por defmição, nestes 

processos ocorre a interação de moléculas de uma substância na supcrftcic de outra. 

Para os sólidos, a natureza dessa interação é dividida em dois tipos, a adsorção física e a 

química, as quais também podem ser chamadas de fislssorção e quimissorção. Como 

são processos inerentes à oxidação, uma breve introdução é realizada nesta seção. 

No caso da adsorção fisica., a molécula liga-se à supemcie fracamente, por meio 

de ligações como as de Van der Waals. Nestas ligações, não ocorre nenhuma 

transferência de carga do substrato para o átomo adsorvido. A força atrativa é fornecida 

pelo momento de dipolo estabelecido entre o átomo adsorvido e os seus vizinhos. A 

interação pode ser descrita pelo diagrama de energia potencial mostrado na Figura 5.1. 

Uma molécula com energia cinétic~ Ek, deve perder energia para ficar na superficie. 

Essa energia é perdida excitando os ronons da rede do substrato, e a molécula então fica 

em equilíbrio em um estado de oscilação no potencial mais profundo, igual àquele da 

energia de ligação ou de adsorção, Ea. A energia de oscilação associada com estas 

vibrações é aquela apropriada à temperatura do substrato. Para deixar a superficie, a 
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molécula deve adquirir energia suficiente para ultrapassar a barreira de potencial Ea. A 

energia de desorção é, assim, igual à energia de adsorção [7]. 

repulsivo atrativo 

Figura 5.1 - Diagrama de energia potencial apresentando as interações de 

moléculas fisissorvidas em metais (7). 

As energias de ligação para a fisissorção da molécula são iguais ou menores que 

0,25 eV [7]. Tais ligações foram encontradas na adsorção de gases inertes em metais e 

vidros. Considerando o período to de vibração de um átomo em uma superficie no 

potencial Ea, o tempo de estadia 't deste átomo sobre esta superficie é dado pela 

equação: 

(5.1) 

o tempo 'to é nonnalmente da ordem de 10.12 s, e a equação (5.1) pode ser usada 

para mostrar que o tempo de permanência maior que 1 s não ocorre quando a energia Ea 

~ 28 kT. Assim, uma energia de adsorção de 0,25 eV dará 't > 1 s somente a 

temperaturas da ordem de 100 K [7]. 

É comum a troca de elétrons entre a molécu1a adsorvida e a superficie. Neste 

caso, a ligação criada entre a superficie e a molécula se toma forte e é quando ocorre a 

chamada quimissorção. O caso extremo de quimissorção ocorre quando um número 

integral de elétrons deixa a molécula adsorvida e fica sobre o átomo do substrato (ou 
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vice-versa). Esta seria uma ligação iônica pura. Geralmente existe uma mistura das 

funções de onda dos elétrons de valência da molécula com os elétrons de valência dos 

átomos do substrato, em uma nova função de onda. Os elétrons responsáveis pela 

ligação podem ser entendidos como entidades pertencentes aos átomos do substrato e do 

adsorvido. Um exemplo do diagrama de energia potencial para a quimissorção é 

mostrado na Figura 5.2. Algumas das moléculas são acomodadas pela superficie e 

tornam-se fracamente ligadas em um estado fisissorvido, com energia de ligação Epo 

Durante o tempo de permanência neste estado, processos vibracionais e eletrônicos 

podem ocorrer, o que permite aos átomos ultrapassarem a barreira de energia Ec 

(energia de ativação, Ec + Ep). Neste estado, a troca de elétrons ocorre entre os átomos, 

e os átomos adsorvidos se encontram em um estado mais fortemente ligado, Ea. Ele está 

quimissorvido. A variação da energia de ligação (calor de adsorção) na quimissorção é 

bastante grande, mudando de 0,43 e V, no caso do nitrogênio adsorvido no níquel, para 

aproximadamente 8,4 eV, no caso do oxigênio adsorvido no tungstênio [7] . 

...... 

. ~ 
u s:: 
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~ 
.~ 

o z 
~ 
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Figura 5.2 .. Diagrama de energia potencial apresentando as interações de 

moléculas quimissorvidas em metais (12J. 

A descrição teórica da quimissorção é muito complexa e ainda parece está longe 

de ser completa. Entretanto, uma análise pode ser realizada considerando um átomo 

adsorvido, mudando do estado de fisissorvido para quimissorvido e se aproximando de 

um elétron livre na superfIcie do metal. Se a energia de ionização I do átomo for menor 

que a função trabalho cp do metal, então um elétron será transferido para o metal, e o 
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átomo se tornará ionizado. Um exemplo de tal processo é a adsorção de césio (I = 3,87 

eY) em tungstênio (cp -- 4,5 eV). Por outro lado, se a afInidade, A, do elétron do átomo 

adsorvido for maior que cp, um elétron será transferido do substrato para o átomo 

adsorvido. Um exemplo desse processo seria um átomo de flúor (I = 3,6 eV) em césio 

(cp ,.... 1,8 e V) - o composto de fluoreto de césio é fonnado. O terceiro caso ocorre se I > + 
> A, onde o átomo é estável em seu estado neutro. Hidrogênio, por exemplo, possui I = 

13,6 eV e A = 0,7 eV, e poderia ser esperada a fonnação de ligações neutras com a 

maioria dos metais (cp = 4 - 6 e V) [7]. Este tipo de argumento depende da noção de que 

os níveis eletrônicos do átomo adsorvido e do metal não interagem entre si, entretanto, 

isto não ocorre. Quando o átomo se aproxima da superficie, ele interage fracamente com 

o metal, e os elétrons podem tunelar entre o átomo adsorvido e o sólido. Este processo 

desviará e ampliará os estados do átomo adsorvido, e ambas as afinidades e níveis de 

ionização se tomarão bandas estreitas. Os níveis de Fenni das bandas podem se 

sobrepor parcialmente, e ambas as aftnidades eletrônicas e estados de ionização 

poderiam ser parcialmente preenchidos. Quando os átomos se aproximam mais da 

superficie, novas estruturas eletrônicas podem aparecer, assim como a forte interação 

entre o sólido e o átomo adsorvido [7]. 

De outro ponto de vista, a teoria da quimissorção considera a descrição da 

estrutura eletrônica dos átomos e moléculas quando eles estão situados na superficie. A 

teoria de Newns-Anderson para quimissorção parece ser a mais discutida [7, 62]. As 

características básicas desse modelo são resumidas na Figura 5.3. Existem dois casos 

limites os quais surgem da aplicação desse modelo em sistemas consistindo de um 

adsorvido com wn estado de valência em uma superficie metálica. Na Figura 5.3, há o 

caso em que a densidade de estados do metal é fiaI, ou seja., a densidade de estados 

ocupados na banda de condução é quase independente da energia, e o estado adsorvido 

é desdobrado de um nível no átomo isolado para uma distribuição Lorentziana, centrada 

no mesmo valor de energia do nível do estado isolado. Este estado é denominado de 

fraca quimissorção. O outro extremo ocorre quando os elétrons no metal são confmados 

dentro da banda, a qual é estreita se comparada ao acoplamento entre o átomo e o metal. 

Este estado é mostrado na Figura 5.3 (b)t na qual pode ser visto que o único nível 

anterior em um átomo isolado se desdobra em dois estados, conhecidos como ligado e 

não-ligado [7, 62]. 
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Figura 5.3 - Representação do modelo de Newns-Anderson mostrando dois estados 

para os átomos adsorvidos. Em <a> um nível do adsonido se desdobra em uma 

banda na forma de uma Lorentziana e em (b) o desdobramento é em um estado 

ligado e em outro, nlo-ligado (62]. 

A tendência de adsorção de átomos e moléculas é também explicada pelo 

modelo de quimissorção desenvolvido por Nerskov, segundo Somorjai [63], usando a 

teoria do meio efetivo, em que a interação do adsorvido com o metal é determinada 

pelas mudanças na distribuição de cargas do átomo ou molécula, quando é considerado 

um gás de elétrons homogêneo (carga uniforme) na superficie. Comparativamente, a 

principal diferença de uma superfície composta de metais de transição e as outras é 

devida aos elétrons d encontrados próximos ao nível de Fermi. Estes estados d podem 

interagir com os estados do adsorvido e assim formar hibridizações, aumentando 

desvios de ligantes e anti-ligantes. A contribuição dos elétrons d para a ligação é 

proporcional a (1 - fd), onde fd é o grau de preenchimento da banda d. A contribuição 

dos elétrons d para as ligações em superfície depende do grau de preenchimento dos 

estados não ligados. Assim, metais de transição com poucos elétrons d formam ligações 

químicas mais fortes. Este efeito é mostrado pelo oxigênio adsorvido em metais de 

transição 3d. A teoria fornece boa concordância entre os dados experimentais e as 

energias calculadas. 

Energia de superftcie 

As bandas de energia fonnadas nos sólidos relacionam-se com as propriedades 

das superflcies: a energia de superfície e a função trabalho dependem fortemente das 

distâncias interatômicas e, portanto, da geometria e do arranjo dos átomos na superficie. 
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Logo, a orientação cristalográfica de determinada interface influencia a sua estabilidade 

para reações. Geralmente, o empacotamento dos planos atômicos altera os valores de 

energia de superfície. A rugosidade atômica também se altera com o arranjo atômico, 

isto induz um momento de dipolo positivo quando comparada às superficies planas. 

Como consequência, a função trabalho difere consideravelmente nas faces e diminui 

com o aumento dessa rugosidade [4 l. 

Recentemente, P. Blonski e A. Kiejna [4] apresentaram uma relação entre a 

energia de superfície por área (y) e os planos cristalinos em condições nas quais foram 

considerados o relaxamento e o não relaxamento das superfícies do Fe. Os dados 

mostrando que "(321 > "(111 > ''(310) "(211 > Y100 > Y110, são resumidos na Tabela V.I. Eles 

apontam o aumento da energia livre de superfície por unidade de área com o aumento 

da área relativa da superfície (A) em planos indicados do Fe ccc. 

Tabela V.l - Energia de superfície obtida em diversas superfteies do Fe por 
Blonski [4]. 

Plano cristalino 
, 

Area y (11m2
) y (J/m2

) + (eV) cp (eV) 

Feccc n-relaxado relaxado n-relaxado relaxado 

(110) a2/2'.r1 2,38 2,37 4,76 4,75 

(100) a2 2,48 2,47 3,91 3,87 

(211) a2(3/2)lfl 2,56 2,50 4,12 4,06 

(310) a2(5/2ifl 2,59 2,53 4,05 3,95 

(111) a2(3)112 2,66 2,58 3,95 3,89 

(321) a2(7/2i12 2,61 2,59 4,32 4,27 

(210) a2(5il2 2,62 2,60 4,27 4,20 

Outro importante parâmetro mostrado na Tabela V.l é a variação da função 

trabalho (.) com o plano cristalino em estudo. Por definição, a função trabalho é a 

energia necessária para arrancar um elétron preso ao potencial fornecido pela rede 

cristalina do sólido. Ou seja, este dado poderia ser uma medida indireta da 

disponibilidade de determinada superficie fornecer elétrons para a reação de oxidação, 

confonne discutido na seção sobre quimissorção. Obviamente, essa disponibilidade 

também depende da densidade de elétrons na região do nível de Fenni. Nos resultados 

apresentados [4], não se observa nenhuma relação direta entre as energias de 
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superficies't a área relativa de superficie e a função trabalho. Este resultado, obtido por 

P. Blonski e A. Kiejna [4] sugere que outros parâmetros devem ser considerados na 

análise desses dados de função trabalho. Entretanto, em outro trabalho [58], Blonski 

aponta resultados distintos, nos quais o valor da função trabalho aumenta com o 

empacotamento atômico. 

O cálculo de energias de superficies é importante por fornecer dados tanto para a 

previsão de reações de superflcies quanto para as propriedades mecânicas. Múltiplos 

trabalhos utilizando diferentes técnicas de cálculos são encontrados [4, 60, 61]. Bao-Qin 

Fu e colaboradores [59] calcularam também a energia livre de superficie em planos 

cristalinos de estruturas cúbicas de corpo centrado por uma técnica denominada 

Dangling Bond Analysis Method (DBAM). Essa análise é baseada na quantidade de 

ligações pendentes dos átomos da supemcie. Porém, esses resultados não corroboram 

completamente a hipótese de que a área da superfície é proporcional à energia livre da 

superfície, pois o seguinte arranjo de energias de superflcie foi encontrado: 1100 > 1111 > 

1210 > Y110· Vale observar que 1100 é maior que 1iU, o que contraria a tese apresentada 

anteriormente. Recentemente, Jun Yu [60] e colaboradores também estimaram, 

utilizando um estudo de primeiros princípios, as energias de diferentes superficies -

(100), (110) e (111) - do Fe ccc e do Pe cfc, Tabela V.2. Na estrutura ccc, foi calculado 

que 1111 > Y100 > 1110, e't para o Fe cfc, foi estimado que 1110 > 1100 > 1Ul- Jun Yu [60] 

mostra também a relação proporcional entre a quantidade de ligações cortadas quando a 

superfície é criada e os valores de energia das superficies cfc. Os dados também 

apontam que, em ambas as estruturas, ccc e cfc, as superfícies de empacotamento mais 

fechado possuem mais baixa energia. Estes dados corroboram a tese de que a energia 

das superfícies varia com a estrutura e que o comportamento químico também procede 

assim. Isto é importante, pois é mais uma sinalização teórica de parâmetros 

significativos para o entendimento dos processos de supemcies e interfaces. A Tabela 

V.2 mostra os resultados obtidos por H. Chamati et ai. [61] para comparação. Destaca

se o cálculo da energia de superncie nas superfícies cfc. 

Oxidaçio do ferro 

A teoria fundamental do crescimento de óxidos em materiais metálicos nos 

direciona para dois campos de estudo: o do crescimento do filme fino, onde os defeitos 

58 

-1' 



em superficie e os efeitos da estrutura eletrônica do metal são os parâmetros mais 

significativos, e o do crescimento do filme espesso, onde o fluxo de íons e a quantidade 

de defeitos nos óxidos (tais como lacunas atômicas, contornos de grãos, poros, etc.) são 

os fatores preponderantes [69]. A teoria para formação de óxidos espessos, para melhor 

compreensão, pode ser considerada segundo a dinâmica de crescimento da camada de 

óxido formada, ou seja, segundo as relações de tempo em atmosfera oxidante com a 

espessura do filme [6]. 

Tabela V.2 - Energia de superfície obtida para superfícies do Fepor Jun Yu (60) e 

H. Chamati (61). 

Plano cristalino r (J/m~)[60] y (J/m~)[6õl r (J/m~)[()I] y (J/m~i611 

Feccc n-relaxado relaxado n-relaxado relaxado 

(100) 3,239 2A35 3)210 2)417 

(110) 3,012 2,370 2,987 2,340 

(111) 3,474 2,697 3,456 2,667 

Fecfc 

(100) 2,973 2,152 2,956 2,133 

(110) 3,095 2,268 3,082 2,255 

(111) 2,782 2,096 2,762 2,077 

Em espessuras relativamente grandes, a natureza do óxido fonnado dita as leis 

de crescimento. ÓXidos com baixa constante dielétrica, ricos em defeitos, tais como 

poros, inclusões e lacunas, possuem regiões de alta difusividade de íons e, 

consequentemente, elevada taxa de crescimento. Basicamente, a lei cinética pode ser de 

três modos: linear, para óxidos com diversos defeitos; parabólica, para óxidos mais 

homogêneos, com menor presença de defeitos e alta constante dielétrica; e logarítmica, 

para casos especiais de crescimento, como por exemplo, crescimentos em temperaturas 

baixas [1]. 

Um diferencial importante entre as teorias de formação e crescimento de óxidos 

é que a teoria de crescimento de filmes finos considera os saltos dos átomos na presença 

de campos elétricos relevantes, ocasionados pela diferença de potencial elétrico entre as 

interfaces óxido/gás, carregada negativamente devido à presença de íons oxigênio, e 

óxido/metal, carregado positivamente pelos cátions provenientes do metal. A teoria de 
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Cabrera-Mott pode ser considerada em alguns detalhes. A hipótese é que elétrons 

podem passar da interface metal/óxido para a interface óxido/gás a fim de ionizar 

átomos de oxigênio adsorvidos fisicamente. Existe, assim, um campo elétrico uniforme 

no filme, criado pela superficie positiva do metal e pela superficie negativa do oxigênio. 

No mecanismo de Cabrera.Mott, o campo elétrico criado por esta transferência de 

elétrons é a força motriz inicial para o movimento de íons através do filme e seu 

consequente crescimento r 671. 

A teoria de Fromhold-Cook (PC) [64, 65] considera em mais detalhes a troca de 

cargas através do filme fino de óxido. Esta leva em conta a magnitude da diferença de 

potencial e a densidade de carga superficial, e aponta detalhadamente a importância do 

transporte de elétrons por tunelamento e emissão termiônica. Por exemplo, em 

temperaturas abaixo de 150°C, a emissão termiônica é quase nula para o Fe e os 

processos de tunelamento são dominantes. Uma característica essencial da teoria FC é o 

conceito de correntes acopladas: a corrente elétrica no óxido é nula. Em altas pressões 

de oxigênio, o transporte de elétrons ou íons metálicos é a taxa limite. O resultado é que 

a hipótese do equilíbrio eletrônico é razoável para os filmes finos e, em alguns casos, 

para filmes mais espessos, dependendo da estrutura de bandas do óxido. 

Por conseguinte, observamos pela teoria FC que a estrutura eletrônica do metal 

exposto ao oxigênio é um parâmetro fundamental no entendimento da oxidação de 

filmes finos. O metal deve oferecer elétrons com energia suficiente para quebrar as 

ligações entre os átomos de oxigênio do gás e participar da ligação iônica a ser 

estabelecida. Contudot tão importante quanto, deve ser a probabilidade do elétron em 

tunelar a camada de óxido que cresce. Isto dependerá não somente da estrutura 

eletrônica do metal como também do óxido formado inicialmente na superfície. A 

Figura 5.4 mostra o diagrama de energia no sistema metal/óxid%xigênio e fornece os 

parâmetros relevantes para o transporte de elétrons [30]. Na Figura 5.4, EF indica o 

nível de Fenni no metal. +0 indica a fimção trabalho do metal. Ev e Ec são as energias 

associadas com, respectivamente, a energia mais alta da banda de valência e a energia 

mais baixa da banda de condução do óxido. Parâmetros importantes para o tunelamento 

de elétrons e emissão termiônica são a função trabalho metal-óxido (Xo) e a diferença de 

energia entre a banda de condução e o nível 0 2
• no oxigênio adsorvido (XI). Na 

interface óxido-oxigênio um potencial V K é construído (o qual será positivo se o 
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transporte eletrônico for taxa restritiva, e negativo se a difusão de cátions Fe for a taxa 

restritiva) para garantir a corrente de balanço do sistema [30]. 

Uma vez que, em temperaturas relativamente baixas, a corrente de tunelamento é 

o parâmetro mais significativo no crescimento do filme, este deve ser lento, 

descrevendo uma lei logarítmica [66, 67]. A mudança da cinética de oxidação pode 

ocorrer variando-se a pressão parcial de oxigênio no processo [67]. Inicialmente, os 

elétrons do metal interagem com a molécula de oxigênio, formando a camada inicial de 

óxido que tem sua espessura aumentada. A corrente elétrica responsável pela ionização 

do oxigênio decresce com o aumento dessa camada de óxido, então a curva de 

crescimento do óxido nos instantes iniciais experimenta uma oxidação linear rápida, 

indicando as primeiras interações na interface metal-oxigênio, seguida de outra, mais 

lenta, para interações na interface óxido-gás. Ocorre que a difusão de íons é lenta em 

temperaturas baixas e a cinética de oxidação mostrará esse comportamento, observadas 

as influências da estrutura eletrônica do metal e da atmosfera oxidante [66, 67]. 

V. Nível de Vácuo 
K~~------~~--------

«1>0 

Nível de 0-

Metal 
, 
Oxido Oxigênio 

Figura 5.4 - Diagrama dos níveis de energia no sistema ferro/óxid%xigênio r301-

61 



No processo de oxidação, os defeitos são fundamentais e esses surgem durante a 

formação e o crescimento do óxido. Dada a impossibilidade de uma superficie metálica 

perfeita, os defeitos da superfície (lacunas, ilhas e degraus) podem e são utilizados no 

crescimento do óxido, pois as regiões de defeitos possuem maior afinidade para 

estabelecimento de reações devido às suas propriedades, tais como ausência de ligações 

químicas ou presença de deslocamento de cargas, conforme já discutido. Conhecendo as 

propriedades dos defeitos, esses podem ser causados com a finalidade de se aumentar a 

reatividade química de uma superfície. É o caso da criação de lacunas superficiais no 

níquel metálico por incidência de íons Ar + para o aumento da oxidação ou, 

contrariamente, da inserção de elementos químicos na estrutura de óxidos para inibir o 

seu crescimento via mecanismos de contornos de grãos [68]. 

Também durante o processo de oxidação, os defeitos são criados nas interfaces 

metal/óxido e óxido/gás por movimento de íons causado pelo potencial eletroquímico 

e/ou pelo aumento da temperatura. Este processo é considerado importante no 

crescimento do filme de óxido, pois este faz uso de múltiplos saltos de íons entre os 

defeitos. Duas possibilidades de injeção de defeitos podem ser discutidas: a formação de 

lacunas no metal e cátions intersticiais no filme de óxido para a interface óxido/metal -

equação 5.2; e a formação de lacuna catiônica no óxido devido ao movimento de íons 

para estabelecimento de ligação com íons oxigênio quimissorvidos para a interface 

óxido/gás - equação 5.3 [69]. Estas reações de estado sólido são, então, descritas da 

seguinte forma: 

M (metal) -» Mt(óxido) + 2e- (metal) + V (metal) (5.2) 

e 

(5.3) 

Onde M é um átomo do metal, Mt é um íon 2+ no interstício da rede do óxido, V é uma 

lacuna criada no metal devido ao salto do metal para o óxido, MX é um íon da rede do 

óxido, V M" é uma lacuna catiônica formada no óxido devido ao salto do MX 
M para 

formar o óxido, MO [69]. 
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Além das reações de estado sólido7 as reações sólido-gás são também de 

interesse devido à dependência entre o óxido formado e a pressão parcial de oxigênio, 

ou seja, o óxido formado depende da quantidade de oxigênio disponível para a reação 

na superficie, confonne já mostra o diagrama de Ellingham [5, 66]. As reações gasosas 

mais comuns são aquelas que originam 0 2
• [69], tais como: 

~ 02 (gás) + 2e- (metal) 4 0 2- (superficie) (5.4) 

Contudo, as reações seguintes também são possíveis: 

Y2 ~ (gás) + e- (metal) -+- O· (superficie) (5.5) 

ou 

(5.6) 

A pressão parcial de oxigênio também influencia a taxa de crescimento do filme 

de óxido. Isto porque, com o aumento da pressão, há um aumento da ocupação dos 

sítios de oxigênio na superficie [67]. 

A oxidação do ferro em oxigênio é mais complexa que a de muitos outros metais 

devido à fonnação de diferentes compostos: tipicamente, Fel_xO, Fe304, F~03 e -y

Fe203, podem se formar no processo. Em ar, a temperaturas superiores a 570°C, ocorre 

formação de três camadas de óxidos: em contato com a interface metálica, observa-se o 

FeO; na interface com o ar, o F~03; e entre as duas camadas, o Fe304 [1]. Conforme 

mostrado no diagrama Fe-O, Figura 5.5, a altas temperaturas, sob baixa pressão de 

oxigênio, a fase mais estável para fonnação é o FeJ -xO, a qual possui pouco valor na 

passivação do substrato metálico devido à sua alta concentração de defeitos pontuais [ 5, 

6]. 

No FeO pode-se encontrar o Fe em dois estados de oxidação, Fe2
+ e Fe3

+, a 

quantidade desses depende das condições de formação do óxido. A formação de íons 

Fe3+ perturba a eletroneutralidade da rede do FeO pela introdução de um excesso de 

carga 1 +, que deve ser compensado por algum tipo de defeito. Isso pode ser conseguido 

pela fonnação de uma lacuna de Fe2
+ (ou remoção de duas cargas positivas) para cada 
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dois íons Fe3
+ que são formados. O sólido não é mais estequiométrico, pois existe um 

íon O a mais do que os íons Fe; no entanto, o cristal permanece neutro. Esse fenômeno é 

o que explica a grande quantidade de defeitos do FeO [6]. Esta presença de lacunas 

catiônicas é um dos parâmetros que ajuda no entendimento do pouco efeito deste óxido 

na proteção contra a oxidação do ferro [69]. Essas lacunas promovem o crescimento do 

filme de óxido devido à alta difusividade de íons de ferro e de carga eletrônica (via 

buracos eletrônicos). Em geral, isto faz com que a camada de óxido mais espessa no Fe 

seja o Fet.xO [66]. 

Wustita Magnetita Hematita 
1200 

y-Fe + FeO 

1100 

.9 800 
~ a·Fe + FeO 

24 26 :28 
f 

Oxigên io (%p) : 

FeO Fe304 

30 
I 
I 
I 

Figura 5.5 - Diagrama de fase ferro-oxigêaio (66). 

A formação de outros compostos dependerá das condições termodinâmicas 

durante a reação. Relativamente, a pressões parciais de oxigênio mais elevadas, a 

formação de Fe304 e Fe203 é favorecida confonne observado no diagrama Fe-O, Figura 

5.5. As reações sólido-gás são apresentadas em seguida. Elas indicam os processos 

teóricos de oxidação dos compostos de ferro. Inicialmente a oxidação do Fe (equação 
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5.7), seguida da continua oxidação do Fe2
+ (equação 5.8) para Fe3

+ (equação 5.9) em 

função da disponibilidade de oxigênio para tal [5]. 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

Para experimentos em pressões parciais muito baixas e a tempemtura ambiente, 

os poucos estudos indicam formação de Fel-xO e Fe304 no processo de oxidação de 

monocristais do Fe. Porém, ainda existe discussão sobre a oxidação inicial do ferro. Isto 

porque as variáveis do processo de oxidação modificam muito os resultados. Como 

discutido, um ponto aberto para exploração em oxidação inicial é o comportamento de 

superfícies de ferro durante as reações, ou sej~ como o arranjo dos átomos de uma 

superfIcie pode influenciar o processo. Principalmente as supemcies metaestáveis do 

ferro, como a cfc, que possuem propriedades eletrônicas diferentes. 

5.5 Metodologia 

Os estudos sobre a exposição de filmes de Fe depositados sobre Cu (100) em 

atmosfera de 02 foram conduzidos por medidas de fotoemissão (PES) em tempo real, 

utilizando as facilidades da linha TEMPO do Síncroton Soleil, na França [70]. Os filmes 

de F e foram crescidos em duas espessuras específicas, de modo a se obter diferentes 

estruturas na superflcie. Em acordo com a ampla literatura sobre o crescimento de Fe 

sobre o Cu (100), filmes finos resultaram em superficies de Fe cfc (100), enquanto 

filmes mais espessos resultaram em supertIcics de Fe ccc (110). 

As superfícies Cu (100) foram limpas usando ciclos de sputtering com íons de 

argônio e tratadas termicamente em ultra alto vácuo, pressão base igual a 3 x 10-10 Torr, 

à 500 °C durante 10 minutos. A superfície ordenada foi avaliada com difração de 

elétrons lentos, Figura 5.6 (a). A limpeza da superftcie depois do sputtering foi 

confmnada utilizando espectroscopia de fotoelétrons. 
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Os filmes de F e foram depositados a temperatura ambiente, usando evaporadores 

com feixe de elétrons. A taxa de deposição de ferro na superficie foi medida utilizando 

uma microbalança de quartzo e foi fixada em 0,8 Á/min. Filmes com duas espessuras 

foram depositados, 20 e 56 Â. OS pares de difração obtidos, Figura 5.6 (b) e (c), 

mostraram as supcrficics Fe cfc (100) e Fc ccc (110), confonnc relatado na litcratura 

[25]. A falta de elementos contaminantes nos filmes também foi confirmada utilizando 

espectroscopia de fotoelétrons. 

Exposições de 50 L a O2 (99,999) foram realizadas nas superfIcies a uma 

pressão de 5,7 x 10-9 Torr a temperatura ambiente. As curvas de cinética foram obtidas 

pela análise de vários picos detalhados do Fe 2p e O ls. Estas medidas foram realizadas 

durante o processo de oxidação a cada 18 segundos. A análise dos espectros detalhados 

foi realizada usando o programa XPD. Os valores de energias de ligação dos picos 

foram desviados levando em conta a energia de ligação do pico Cu 2P312 a 932,3 eV [8, 

38]. 

(a) (b) (c) 

Figura 5.6 - Imagem LEED do Cu (100) após tratamento térmico (a), após 25 

minutos de deposição de Fe (b), e após 70 minutos de deposição do Fe (c). 

As medidas de fotoemissão foram realizadas com emissão nonnal às superfícies, 

empregando um analisador de elétrons SCIENT A SES2002 equipado com um detector 

para medidas resolvidas em tempo [70] . 

5.6 Apresentação e discussão dos resultados 

A Figura 5.7 mostra os espectros PES dos filmes Fe cfc (100) / Cu (100) e de Fe 

ccc (110) / Cu (100), antes e após as exposições a oxigênio. Deve ser notada a baixa 

intensidade do pico O 1 s, particularmente no filme de F e cfc, o que confere a qualidade 

do experimento. 
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Adicionalmente, nos espectros amplos, o pico O ls (~ 530 eV) após exposição 

pode ser analisado comparativamente com as intensidades dos picos Auger do Fe (~245 

eV). Também podem ser avaliadas as intensidades dos picos Auger O KLL (~320 eV), 

os quais apresentam-se relativamente mais intensos no espectro realizado do filme de 

F e ccc após exposição. A partir desta avaliação inicial, observa-se que o oxigênio é mais 

adsorvido no filme de Fe ccc que no filme de Fe cfc, em uma mesma condição de 

exposição. 

m 
-C 
CU 
N .. --CO 
E 
'-
O 
Z 
Q) 

-C m 
(b) "'O .-

U) 
t: 
~ 
c: -

(a) 

750 

Fe 2p O 1s 

600 450 

o (KLL) Fe (lMM) 

300 

Fe3s 
Fe3p 

150 o 
Energia de Ligação (eV) 

Figura 5.7 - Espectros amplos das superficies do Fe cfe (8), Fe etc (b), Fe efc-Ol 

(c) e Fe CCC-Ol (b) antes e após as exposiç6es. Nota-se o aparecimeDto do pico O 

1s após a oxidaçio e a maior intensidade do pico O 1$ na amostra ccc - 01, 

quando comparado com os picos Fe LMM. 
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A Figura 5.8 mostra os espectros para o pico Fe 2p dos filmes antes e após as 

ex-posições a 02. Os resultados mostram oxidações parciais dos filmes de Fe, sendo que 

a oxidação da superficie Fe ccc (110) é mais pronunciada. Os ajustes foram realizados 

considerando os dados da literatura [45, 71-73] e indicam a presença de Fe+3 (711 ,2 

eV), Fe2+ (709,2 eV) e Feo (706,3 eV) na superfície dos filmes. Como mostrado na 

Tabela V.3 . 
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Figura 5.8 - Espectros detalhados do fotopieo Fe 2p efe (a) e ecc (b) antes e após 

experimentos de exposição a oxigênio. Nota-se ajuste sugerindo a presença de Feo, Fe2
+ e 

Fe3+ após as exposições. 
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A caracterização clara dos compostos formados na supemcie dos filmes de Fe é 

diflCil, uma vez que existe a possibilidade de fonnação de Fel-xO, Fe304 e ')'-Fe203. 

Entretanto, observa-se Fe2
+ na superficie do Fe cfc (100), o que mostra a presença de 

Fel-xO. 

Na análise dos picos O ls mostrados na Figura 5.9, nota-se a pouca diferença 

entre os dois espectros, Fe cfc (100) e Fe ccc (110). O ajuste dos picos mostra uma 

componente a 529,8 eV, que indica ligações ferro-oxigênio, e outra a 531,5 eV, que 

pode caracterizar O· ou grupos OH· adsorvidos [73, 74]. 

Tabela V.3 - Parimetros de ajuste dos picos Fe 2pll2 ... Figura 5.8. 

Fe 2p3/2 

E.L. (eV) FWHM % espécie 

Feccc 
. 

706,3 1,2 20,7 Feo 

709,2 3,3 55,7 Fe2+ 

711,2 3,0 23,6 Fe3+ 

Fecfc 

706,5 1,3 67,2 Feo 

709,1 3,3 25,5 Fe2+ 

711,2 3,0 7,3 Fe3+ 

E.L. - Energia de LlgaçãO 

FWHM - Full Width at Half Maximum / 

largura a meia altura . 

As espessuras dos filmes de óxido formados nas superfIcies do Fe cfc e do Fe 

ecc foram estimadas utilizando-se a metodologia proposta por Tien-Chin Lin e 

colaboradores em 1997 [73]. A técnica consiste na estimativa da espessura de um filme 

de óxido sem negligenciar a possibilidade de formação de dois ou mais compostos de 

ferro a partir de ajustes do pico Fe 2p. Para isto, a equação utilizada foi: 

I [( d ) ] --f!!.:... = K exp - 1 
I Fe .luxo cosO 

(5.10) 
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onde d é a espessura do filme, Aox é o comprimento de atenuação do fotoelétron F e 2p, () 

é o-ângulo entre o analisador e a linha normal à superficie da amostra, e, ~x e ImetaJ são 

as intensidades dos picos Fe 2p do óxido e do metal, respectivamente. K é um 

parâmetro de normalização, o qual pode ser calculado por: 

K :;::; n ox.Â-ox . 

n Fe Â-Fe 

(5.11) 

onde l10x e I1metal são as densidades atômicas dos óxidos e do substrato. Os valores de ').... 

foram calculados pelo modelo de Seah e Dench [8]. 
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Energia de Ligação (eV) 

Figura 5.9 - Espectros de PES para os picos O 1$ de filmes de Fe, efe e eec, após 

exposição a 50 L de 02. 

A fónnula anteriormente descrita permite quantificar a diferença de espessura da 

camada de óxido crescida nas superficies e observa-se que a camada de óxido formada 

na superficie Fe ccc (110) é mais que três vezes maior que a camada de óxido formada 

na superficie Fe cfc (100). Os resultados obtidos são apresentados na Tabela V.4. 

Para entender estes resultados os valores de energia de superficie calculados, 

Tabela V.2, podem ser usados. Eles mostram que, devido a diferença de energia, a 

superficie Fe efc (100) é mais estável que a superfIcie Fe ccc (110) [60-61]. Portanto 

menos reativa. 
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A cinética de oxidação avaliada pela evolução da intensidade do pico O 1 s é 

apresenta na Figura 5.10. Este pico foi escolhido por se tratar do elemento "extra" que 

aparece nas superficies no processo de oxidação. O aumento da concentração de 

diferentes estados de oxidação do F e também foi utilizado, mas essa avaliação é mais 

complexa devido ao fato de o F e se apresentar em três diferentes estados de oxidação: 

Feo, Fe2+ e Fe3+. 

Tabela V .. 4 -Espessuras estimadas para os óxidos formados. 

Filme Exposição Espessura (Á) 

Fe cfc (100) 50 L 4,4 

Pe ccc (110) 50 L 15,3 

Observa-se nos resultados que o oxigênio tem sua concentração aumentada de 

duas maneiras distintas dentro do tempo de exposição estudado. Uma primeira diferença 

é que a curva de cinética da superncie Fe ccc (110) apresenta-se próximo à saturação 

dentro do perfil de análise da técnica. Contrariamente, a supemcie F e cfc (100) ainda 

tem um aumento da intensidade do O 1 s após 50 L de exposição, ou seja, o óxido ainda 

cresce dentro do limite de detecção da técnica. 

A análise dos espectros Pe 2p após as exposições, Figura 5.8, mostra que a 

componente correspondente ao óxido é mais intensa na superficie ccc. A análise das 

curvas de cinética de oxidação, mostradas na Figura 5.10, indica que a superfície cfc 

apresenta um comportamento próximo ao linear, com uma taxa lenta de crescimento. 

Baseado na teoria de Mott [67], é possível dividir estas curvas em três estágios: 

adsorção inicial (i), adsorção e crescimento (ii), e crescimento (iii). 

Na primeira fase, tem-se o estacionamento da molécula, a sua fisissorção e 

dissociação pela energia da superncie. Nesta fase, ocorrem as reações de oxidação, 

caracterizando a quimissorção. Tipicamente, o comportamento observado na curva de 

cinética de crescimento é linear, correspondente à taxa de aderência dos íons na 

superficie metálica livre de absorventes [67]. 

Na segunda fase, ocorre simultaneamente a ionização do gás, do metal e a 

difusão dos íons na fina camada de óxido já formada.. O crescimento do filme pode ser 

nas interfaces óxido/gás ou óxido/metal, e, devido à necessidade da difusão de íons, 

nesta fase, a estrutura do óxido formado é importante; entretanto o tunelamento de 

elétrons parece ser o parâmetro crítico na cinética de crescimento do filme de óxido. O 
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comportamento da curva de cinética neste período de crescimento é geralmente 

logarítmico [67]. 
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Figura 5.10 - Evolução da intensidade do pico O ls ao longo da exposiçio 

controlada a 02- A curva <a) apresenta a oxidaçio do Fe efc (100) ao passo que a 

eu"a (b) a do Fe eee (110). 

Para entender o processo de oxidação do Fe nas diferentes superficies, foi 

realizada a deconvolução dos picos Fe 2P3f2 medidos durante o processo de exposição

cerca de 800 curvas. A energia de ligação e a largura a meia altura dos picos foram 

fixadas durante o procedimento de ajuste. O pico Fe 2P3/2 foi decomposto em três 

componentes: uma primeira, em 706,3 eV; outra, em 709,2 eV; e uma última, em 711,2 

e V, confonne assinalado anteriormente na Tabela V.3. 

O procedimento de deconvolução aplicado às várias curvas Fe 2P312 obtidas 

durante o processo de oxidação resultaram nas curvas apresentadas na Figura 5.11, onde 

a intensidade das diferentes componentes espectrais são apresentadas em função da 

exposição ao oxigênio. Uma análise comparativa destes resultados indica que os óxidos 

formados nas superficies Fe ccc (110) e Fe cfc (100) são diferentes, devido aos 

diferentes regimes de oxidação das superficies. A superficie Fe ccc (110) mostra uma 
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rápida diminuição da componente referente ao Feo, enquanto um rápido aumento da 

componente Fe2
+ é observado. Isto indica a formação de uma camada de Fel-xO. Depois 

de uma exposição de 10 L, a quantidade de Fe2+ se torna quase constante, e a de Fe3+ 

inicia seu crescimento. O Fe3+ inicial é atribuído àquele incorporado à estrutura do Fel_ 

xO. A concentração de F e3+ neste óxido depende da temperatura e da pressão parcial de 

oxigênio durante a formação do óxido. Excessivo Fe3+ indica a formação de compostos 

mais oxidados. Na Figura 5.1 t, wn aumento adicional de Fe3+ é observado, enquanto o 

Fe2
+ é constante, o que poderia ser atribuído a reações de superficie com o oxigênio, 

fonnando assim uma camada rica em F e3
+ devido a mais alta exposição. 

A velocidade de oxidação do Fe na superficie Fe cfc (100) não é tão rápida 

quanto aquela mostrada na superfIcie Fe ccc (110). Foi observada uma pequena 

diminuição do Feo na superfície e o aparecimento de Fe2
+ e Fel+, cujas intensidades 

aumentam gradualmente durante as exposições. O Fe2+ e Fe3+ são associados à 

fonnação de Fel-xO. Durante o processo de oxidação da superncie Fe cfc (100), quando 

a formação de Fel_xO é importante, a taxa de fonnação de Fe2+ é mais alta que a de Fe3+, 

c, diferentemente do que ocorre com a superficie Fe ccc (110), a fonnação de Fe2+ não é 

constante com o aumento de Fe3
+. 

Os valores de energia de superflcie calculados, Tabela V.2, mostram que a 

superficie Fe cfc (100) é mais estável que a superfIcie Fe ccc (110) [60-61]. Estes dados 

da literatura ajudam a explicar os resultados aqui obtidos. 

Os resultados de PES indicam a formação de uma camada de óxido mais 

complexa na superficie do Fe ccc (110). O valor de energia de ligação do Fe 2P312 para a 

superficie ccc após exposição está entre a energia de ligação característica do Fel-xO 

(situado em 709,5 eV) e a aquela característica de Fe304 / Fe203 ( em 710,6/710,9 eV) 

[38]. A forma do pico Fe 2p mostra a ausência de pico shake up, sugerindo a 

sobreposição de picos e fonnação de Fe304. 

De um ponto de vista teórico, a pressão parcial de oxigênio e a temperatura 

utilizada no experimento não favorecem a formação de Fe203, como indicado no 

diagrama de fase, mostrado na Figura 5.5. Além disso, P. Blonski et ai. sugeriram a 

formação de Fe304 na superncie Fe ccc (110) em baixas pressões, o que eliminaria 

outra possibilidade em nossas condições experimentais [4]. Entretanto, a fonnação de 

ilhas de FC203 seria possível em condições especiais, como por exemplo, se a superficie 

possuísse um grande número de defeitos. 
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5.7 Conelus6es 

Neste capítulo~ foram apresentados os resultados de um estudo comparativo 

entre a oxidação de filmes epitaxiais ultrafinos de Fe efe (100) e de Fe ecc (110) 

crescidos sobre Cu (100), conduzido in situ, em UHV, por medidas de fotoemissão com 

radiação sincroton e resolução temporal. 

Os resultados obtidos mostraram que o filme de Fe crescido com tempo curto de 

deposição, superficie F e cfc (100), apresentou menor oxidação que o filme de F e 

crescido em tempos mais longos, Fe ccc (110). As estimativas das espessuras dos filmes 

de óxido formados nas supemcies Fe cfe (100) e Fe ecc (110) foram 4,4 A e 15,3 Á, 

respectivamente. Esses valores mostraram a diferença significativa de oxidação entre as 

superficies. 

A cinética de oxidação dos filmes também foi diferente. A curva de adsorção de 

oxigênio da supemcie Fe ccc (110) apresentou basicamente dois períodos de adsorção: 

um inicial, rápido, o qual praticamente correspondeu à cobertura da superfície metálica; 

e um segundo, mais lento, muito próximo da saturação. A curva de adsorção de 

oxigênio do Fe cfc (100) também apresenta dois períodos, entretanto distintos dos 

observados na supemcie Fe ccc (110): um inicial, râpido, com capacidade de cobertura 

bem inferior ao observado na superficie Fe ccc (110), seguido de um linear lento e 

constante. A curva de oxidação do Fe nas supemcies Fe cce (110) e Fe cfc (100) mostra 

a fonnação seguida dos Fe2
+ e Fe3+ com o aumento da exposição. Para a superficie Fe 

cfc (100), nenhuma mudança importante é observada com o aparecimento de Fe3
+ na 

superfície, enquanto, para a superfície Fe ccc (1 t O), o comportamento sugere que o 

período de saturação é influenciado pela presença significativa de Fe3+ na fina camada 

de óxido. 

Os ajustes dos picos Fe 2P312 e ° ls mostraram a presença de Fe2+, Fe3+, O· e 02~ 

nas superficies após a oxidação. A quantidade relativamente alta de Fe2
+ garante a 

formação de Fet.xO durante o processo de oxidação das duas supemcies estudadas. A 

relativamente alta quantidade de Fe3
+ encontrada no filme que cresce na superfície Fe 

ccc (110) sugere que, além do Fel-xO, um óxido adicional rico em Fe3
+ se forma nesta 

superficie, provavelmente Fe304. 
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6. Estudo da oxidação inicial de ligas de U-Zr-Nb 

6.1lntroduçio 

Os primeiros reatores nucleares construídos utilizavam combustíveis metálicos 

[31]. Porém, problemas relacionados à adequada estabilidade dimensional do 

combustível nuclear em condições de irradiação e "queima" afastaram o uso desses 

materiais, sendo logo substituídos por combustíveis cerâmicos (carhetos, nitretos e 

óxidos). Esta instabilidade dimensi.onal é resultado da anisotropia e inchamento desses 

combustíveis, causados pelos produtos sólidos e gasosos provenientes do processo de 

fissão. Além da estabilidade mecânica, características como densidade do elemento 

combustível, condutividade térmica, resistência à corrosão, compatibilidade entre o 

combustível e sua matriz, quantidade de átomos moderadores, ponto de fusão e 

facilidade de liberação de gases produzidos durante a fissão são fatores considerados 

fortemente na escolha de um combustível nuclear [31, 33, 34, 75-77]. 

Sabe-se há muito que elementos como Nb, Ti, Zr e Mo aumentam a resistência à 

corrosão destas ligas, embora poucos estudos tenham sido realizados objetivando 

conhecer melhor os mecanismos pelo qual isto se dá, especialmente em temperatura 

ambiente [75, 34-36]. Outra importante função do Nb nestas ligas, como também do Zr 

e do Mo, está relacionada com a estabilização da fase 'Y do urânio (ccc), cujas 

propriedades são pouco alteradas em condições de irradiação em reatores [33, 75, 76, 

77]. A temperaturas entre 776°C e 1132 °C, o urânio possui estrutura cúbica de corpo 

centrado, ocorrendo uma mudança de fase no resfriamento lento, de forma que a fase (1, 

de estrutura ortorrômbica fica estável a temperatura ambiente [75, 78]. Para estabilizar a 

fase "(, alguns elementos de liga são solubilizados nesta fase, e as consequências destas 

adições para as propriedades mecânicas são observadas na redução do modulo de 

Young e na alteração da ductilidade, quando comparado com o U metálico puro [75, 

78]. 

A solubilização de elementos de liga no urânio a altas temperaturas é, em geral, 

complexa, tendo em vista as quantidades e tipos de elementos de liga adicionados. 

Ocorre que parte dos elementos de liga segregam, formando fases adicionais que 

também podem alterar as propriedades das ligas. Dadas estas características e um 
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adicional empobrecimento de elementos de liga durante o resfriamento, a liga de urânio 

formada pode mostrar a coexistência de duas fases de urânio (1 + a) [79]. 

A fase y suporta bastante bem as condições de inchamento necessárias para o 

trabalho do combustível. As ligas U-IO%Mo são, provavelmente, as mais estudadas e 

utilizadas em reatores, porque são as que possuem as melhores relações de propriedades 

mecânicas necessárias para utilização [79]. Pesquisas mostram que tal liga possui 

excelente resistência a crescimentos anisotrópicos, porém sua resistência ao inchamento 

é dependente da taxa de fissão e da temperatura de irradiação. Estes trabalhos 

estabeleceram que o combustível nuclear metálico não deve ultrapassar temperaturas da 

ordem de 650 OC para evitar problemas de inchamento [79]. Experimentos realizados 

com adição de AI e Sn em quantidades menores que 0,5 %p nessas ligas U-Mo 

mostraram ser promissores, ocasionando efeitos positivos devido às melhorias obtidas 

na resistência mecânica durante o inchamento [79]. 

Outro elemento que mostra bom desempenho durante a sua adição para 

formação de ligas de U é o Zr. Este elemento, como já citado, é também capaz de 

estabilizar a fase "(. O Zr é adicionado também como elemento de liga por aumentar a 

temperatura da linha solidus, corno observado nas ligas urânio-plutônio. AJém disso,. o 

Zr melhora a compatibilidade química entre o combustível e o aço inoxidável 

austenitico, dificultando a interdifusão quando em condições de trabalho [31]. 

Apesar desses elementos de liga melhorarem significativamente as propriedades 

dos combustíveis, alguns cuidados são tomados na escolha dos mesmos. Inicialmente, 

como observado, busca-se a estabilização da fase 1. Em seguida vem a alteração das 

propriedades mecânicas da liga, aumentando a dureza. A seção de choque do elemento 

de liga para a absorção de nêutrons é considerada durante a escolha A facilidade, ou 

dificuldade de se inserir estes elementos de liga durante o processo de síntese e a 

modificação do elemento de liga na densidade do urânio também são considerados. Este 

último fator mostra-se importante, tendo em vista o fato de as densidades das ligas 

serem maiores que a densidade dos óxidos [79]. 

No entanto, não são somente vantagens que os elementos de liga propiciam aos 

combustíveis nucleares. Um problema relacionado ao uso de ligas como combustível 

nuclear é a diminuição da densidade de U. Quanto mais átomos diferentes do U a liga 

possui, menor a concentração de material fissil e, consequentemente, menor eficiência 

do combustível nuclear [33, 35]. Por conseguinte, busca-se ligas com menor quantidade 

de elementos, com propriedades físicas e químicas adequadas. Ainda neste contexto, 
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observa-se que trabalhos visando aplicações tecnológicas procuram limitar os elementos 

de ligas a quantidades inferiores a 15 %p, para se evitar perdas de material fissil [33, 

35]. 

Outro desafio relacionado ao acréscimo de elementos de liga é a modificação na 

condutividade térmica do combustível. As propriedades térmicas do urânio e suas ligas 

dependem fortemente da estrutura e dos tipos de elementos de ligas adicionados. A 

adição de metais de transição, por exemplo, diminui a condutividade ténnica do U [31]. 

Outro exemplo é que a condutividade térmica da liga urânio-molibdênio, nas 

quantidades 0,5, 4 e 22 at. % de Mo e a temperaturas entre 100 e 200 OC, é 

respectivamente 98 %, 85 % e 62 % da condutividade ténnica do urânio puro (0,20 
, 

J/m.s.oC). E fato também que os elementos de liga também alteram a expansão térmica 

do a.-V, diminuindo-a ligeiramente [31], 

6.2 Oxidaçio de ligas de urânio 

o urânio metálico é altamente corrosivo em ar. A corrosão em ar produz 

principalmente U02 [3]. A temperaturas um pouco mais elevadas, em tomo de 100 °c, 
óxidos como U30g, U409 e U03 se formam [34]. 

Trabalhos comparativos, relacionando a oxidação do urânio e de suas ligas, são 

comumente realizados [80]. A estratégia comumente adotada nos mesmos é a 

comparação de múltiplas curvas do tipo Arrhenius. Nestes, já foi observada a 

dependência entre a taxa de corrosão e a microestrutura das ligas. Notou-se que as taxas 

de corrosão mais baixas são vistas na fase gama das ligas [80]. Ligas U-Mo contendo de 

2 a 8 %p de Mo são resistentes à corrosão em água a temperatura ambiente, e ligas U

Mo contendo mais que 10 %p de Mo são menos resistentes que o urânio puro [32, 79]. 

Ligas u-Zr com quantidades de Zr acima de 40 %p são altamente resistentes à 

corrosão e podem ser dissolvidas somente em ácidos fortes [75]. A função do Zr na 

proteção contra à corrosão ainda é reafirmada ao se comparar dados obtidos na corrosão 

de ligas U-Mo-Nb-Zr e Mo-Nb-U. Resultados mostram que a taxa de corrosão da liga 

U-Mo-Nb-Zr é aproximadamente cinco vezes mais baixa que a de urânio puro, ao passo 

que a taxa da liga U-Mo-Nb é semelhante à do metal plU'O [75]. 

Para KeUy e colaboradores, o Nb é também um forte inibidor de corrosão [34]. 

Investigações a respeito da influência deste elemento na oxidação de ligas U-Nb foram 

realizadas sistematicamente entre os anos de 1998 e 2002 [34J. Estes trabalhos 
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procuraram entender o mecanismo pelo qual o Nb melhora a resistência a oxidação. A 

oxidação das ligas U .. Nb e U-Nb-Zr foi realizada com oxigênio e água em temperaturas 

entre 800 e 1300 K. Os resultados mostraram a presença de multifases, "filetes" de 

óxidos de Nb dispersos em UCh [34]. Estes resultados indicaram que a fonnação de 

N~05 na camada de óxido é o principal responsável pela diminuição da oxidação nas 

ligas U-Nb. 

Tentativas de se utilizar o Cr e o Ni como elementos de liga para aumentar a 

resistência à corrosão não deram resultados positivos uma vez que tais elementos 

alteram as propriedades da liga de maneira a dificultar a sua utilização como 

combustível nuclear. A solubilidade do Cr e do Ni no U é baixa e, além disso, a liga 

resultante possui baixo ponto de fusão [81]. 

Complementando a proteção dada pela manipulação da composição química de 

ligas de U, podem ser realizados também tratamentos superficiais específicos, tais como 

a implantação iônica. Neste caso, é criada uma superficie reativa que inclui defeitos, a 

qual afeta a adsorção e a dissociação inicial de moléculas na superfície. Nelson et. 01. 

relataram um experimento em que foi realizado o implante de C+, o qual mostrou ser 

eficaz na proteção do urânio metálico quanto a oxidação [76]. 

Adicionalmente à inserção de elementos de liga, cuidados com o tratamento 

térmico adequado das ligas devem ser levados em conta. Isto porque a oxidação dessas 

ligas depende também da estrutura de fases encontradas e se ocorre ou não a segregação 

, de elementos de liga. Roeper et a!. [82-84] publicaram uma série de trabalhos em que a 

influência de partículas de urânio metálico ricas em titânio é investigada. Em um deles, 

testes indicaram que a taxa de corrosão da liga U ... O,75 Ti diminui. O efeito contrário 

ocorre; por exemplo, se tratamentos de solubilização são realizados em ligas U .. Nb, para 

evitar a segregação de Nb e o aumento da corrosão nesses materiais [33]. 

Além disso, observadas as variações de estudos e a complexidade do assunto, 

apesar de o U ocorrer predominantemente na forma inteiramente oxidada, 6+, em suas 

fases, diferentes estados de oxidação e compostos estáveis são encontrados após a 

exposição de ligas de U a ambientes oxidantes em altas temperaturas. Exemplificando, 

pode-se citar D02, U409, U30S e U03 [33-35]. 

Problemas associados à divergência de resultados encontrados são comuns. Para 

diferentes oxidantes não se sabe ainda, com bastante acuidade, qual o comportamento 

das ligas de urânio. Uma mesma liga possui diferentes taxas de oxidação a diferentes 
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gases, tal como o U-Nb a Ú2 e a D20, e existe divergência no entendimento dessas 

reações de superfície [33, 36]. 

Manner e colaboradores {33] relataram o comportamento das ligas U-Nb em 

diferentes atmosferas, eles sugerem que seus resultados são relevantes para se avaliar a 

estabilidade dessas ligas, porém os mesmos dependem bastante da temperatura de 

exposição da liga, de modo que diferentes produtos de corrosão são encontrados. 

X. Fu e colabomdores {36] realizaram experimentos sofisticados para estudar a 

oxidação de uma liga U8%Nb. No estudo, a superficie da liga foi submetida a pequenas 

exposições de oxigênio e analisada por XPS, de modo a garantir que as informações 

obtidas fossem equivalentes às do início do processo de oxidação dessas ligas. X. Fu et 

ai [36] conseguiram com seus estudos caracterizar os óxidos formados na superfície da 

amostra da liga UNb e, consequentemente, modelar o processo de oxidação dessas ligas. 

Inicialmente observou-se que diferentes óxidos de Nb se formam no processo, de modo 

que o Nb20 s, o óxido tennodinamicamente mais estável, se forma majoritariamente. Em 

outra linha deste último trabalho, é avaliada a mudança de concentração de Nb na 

interface sólido-gás após ciclos de exposição. Os resultados mostraram um 

comportamento que varia bastante com a exposição. Para relativamente baixas 

exposições, inferiores a 40 L, a quantidade relativa de Nb diminui, e, em exposições 

maiores, esta concentração aumenta. Fu e seus colaboradores [36] sugerem que um 

filme fino de óxido de nióbio se fonna na interface entre o metal e o óxido de urânio; e 

este é responsável pela diminuição da taxa de oxidação destas ligas, funcionando como 

uma barreira à difusão de íons. 

Das discussões anteriores, fica evidente que muitos dos trabalhos sobre 

corrosã%xidação de ligas de U são voltados para uma clara identificação das camadas 

de óxido formadas em condições especificas, camadas, muitas das vezes, de estruturas 

bastante complexas. Neste capítulo é apresentado e discutido um experimento onde 

ligas ternárias de U são expostas a oxigênio, in situ, em UHV, a fim de se estudar a 

oxidação inicial. As ligas u-Zr-Nb foram submetidas a exposições até 15,0 L de 02 e 

caracterizadas por espectroscopia de fotoelétrons. 

6.3 Metodologia 

As amostras de U-Zr-Nb aqui investigadas foram retiradas de lingotes 

preparados por fusão em fomo de indução. Para a preparação das ligas, quantidades 
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defmidas dos elem.entos metálicos foram colocadas em um cadinho de grafite e 

inseridos dentro de um fomo de indução. Os elementos são aquecidos até a 

solubilização dos lnetais, formando a liga fundi~ que é vertida e resfriada rapidamente 

[85, 86]. 

As micro grafias obtidas utilizando microscopia eletrônica de varredura são 

apresentadas a seguir. Na Figura 6.1(a) é mostrada a micrografia da liga U4Zr2Nb, onde 

é observada a fase 0.. Tal micToestrutura é bem diferente da microestrutura da liga 

U2,5Zr7,5Nb, composta de um constituinte de estrutura lamelar, tipo pedita, com as 

fases o. e ,,/, e grãos da fase ,,/, de ac;pecto mais claro, mostrada na Figura 6.1 (b). Essa 

estrutura lamelar é detalhada na imagem da Figura 6.1 (c). A micro estrutura da liga 

U3Zr9Nb é mostrada na Figura 6.1 (d). 
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Figura 6.1 - Microestruturas similares das ligas U4Zr2Nb (a), U2,5Zr7,SNb (b,c) e 

U3Zr9Nb (d). A estrutura tipo perlitíca (fases a e y) da liga U2,5Zr7,SNb é 

ressaltada na imagem (c). 
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Difratogramas das três ligas estudadas neste trabalbo: U4Zr2Nb, U2,5Zr7,SNb e 

U3Zr9Nb (com composições dadas em porcentagem em peso, %p), e também do urânio 

metálico, medidos com tubo de Cu, utilizando um difratômetro Rigaku Ultima IV, são 

apresentados na Figura 6.2. Da análise dos difratogramas observa ... se que picos de 

difração característicos das fases a são encontrados nas amostras U, U4Zr2Nb e 

U2,5Zr7,SNb. A fase 'Y foi observada nas amostras U2,5Zr7,SNb e U3Zr9Nb [87-89]. 

(a) y-U3Zr9Nb 

cu 
"'C 

.gJ -tU 
E (b) 
'-
O 
Z 
CJ) 
~ 
as 
-O .- a. - U4Zr2Nb rn (c) c:: 
S .s: 

(d) 

w ~ ~ M ~ ~ ro ~ 00 ~ ro ~ ~ ~ 

29 (graus) 

Figura 6.2 - Difratogntmas das amostras U, U4ZrlNb, U2,SZr7,5Nb e U3Zr9Nb. 

No difratograma da amostra Ul,5Zr7,5Nh s. estio ideDtif"teados os pieos da 

fase a. 

Os experimentos de oxidação e as medidas de XPS foram realizados in situ em 

ambiente de ultra alto vácuo (UHV). O sistema de UHV utilizado, mostrado na Figura 

6.3, é equipado com analisador de elétrons CLAM-2 (VG), canhão dual de mios X, 

ótica de LEED, sistema de inserção de gases e sensores de pressão [43]. A pressão de 

base do sistema é da ordem de 5,0 x 1 O~10 mbar. 

Antes de serem levadas ao vácuo, as amostras foram polidas com lixa 1200 para 

a remoção de qualquer camada de óxido mais espessa fonnada em ar. Uma vez 
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introduzidas na câmara de UHV, as amostras em estudo foram submetidas a ciclos de 

sputtering até a limpeza total, isto é, até a remoção de qualquer vestígio de oxigênio 

residual, como avaliada por XPS. Em média, o procedimento de sputtering foi de 24 

horas para cada uma das amostras. 

Figura 6.3 - Câmara de UHV utilizada para o estudo da oxidação inicial de ligas U

Zr·Nb. 

A Figura 6.4 mostra os espectros XPS amplos da amostra U4Zr2Nb antes e 

depois do sputtering. Podem ser observados no primeiro espectro os picos do O 1 s e do 

C 18, que provêem de contaminação do ar ou da manipulação. Finalizadas as limpezas 

das superficies, as amostras foram então submetidas aos experimentos de oxidação. 
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Figura 6.4 - Espectro XPS amplo da alDostra antes (esquerda) e após (direita) o 

processo de limpeza sputtering. Observa-se a presença de carbono e oxigênio 

residual no espectro antes do sputtering. 

Os experimentos de oxidação foram realizados à temperatura ambiente seguindo 

a mesma linha de trabalhos similares já relatados na literatura [33, 34-36, 90]. 

Exposições entre 0,4 e 15 Langmuir de 02 (99,9999%) foram realizadas nas amostras U, 

U4Zr2Nb, U2,5Zr7,5Nb e U3Zr9Nb. Essas foram feitas até que não se observasse 

mudança considerável nos principais picos, U4j, Nb3d e Zr3d. 

6.4 Apresentaçio e diKussão dos resultados 

As Figura 6.5 e 6.6 apresentam espectros amplos após sucessivas exposições das 

superficies U, U4Zr2Nb, U2,5Zr7,5Nb e U3Zr9Nb . Nestes espectros pode-se observar 

o awnento da intensidade do pico O 1 s à medida que exposições mais altas são 

realizadas nas superficies. 

O acompanhamento dos processos de oxidação investigados é também possível 

com medidas de alta resolução. A Figura 6.6 apresenta os espectros detalhados do pico 

U 41 após as várias exposições das amostras a ~. O crescimento do filme de óxido 

sobre a superficie fica evidente ao longo das múltiplas exposições. Os picos U 4/712 e U 

4fsl2, estão situados, respectivamente, em tomo de 377,1 e 387,9 eV antes das 

exposições a oxigênio, conforme, detalhado na Tabela VI.I. 

Para o {J 4f, surge um novo par de picos em 380,3 e 391,2 eV, já a 0,4 L, cuja a 

intensidade aumenta gradativamente com as exposições. Estes picos indicam a 

formação de u+4 na superficie da amostra. 
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. Tabela VI.I - Resumo dos valores de energia de Hgaçlo dos principais picos. 

U 4/712 U 41712* U 4/st2 U 4/s12* OIs Zr 3ds12 Nb 3dst2 

Exposição Energia de Ligação (e V) 

U 
, 

OL 377,2 387,9 

0,40 L 377,2/380,6 388,0/391,5 530,6 

0,55 L 377,2/380,6 388,0/391,5 530,6 

1,50L 377,2/380,6 388,0/391,6 530,6 

2,00 L 380,6 391,4 530,5 

10,00 L 380,4 387,5 391,4 398,2 530,5 

15,00 L 380,6 387,6 391,4 398,2 530,7 
. 

U4Zr2Nb 

OL 377,1 387,95 178,4 202,2 

0,40 L 377,0/380,3 387,7/391,1 530,6 178,5 202,3 

0,55 L 371,01380,3 387,8/391,2 530,6 178,5 202,6 

1,50 L 377,0/380,4 387,8/391,2 530,6 178,5/181,2 205,6 

2,00 L 377,3/380,8 388,2/391,7 530,7 178,5/181,2 205,6 

10,00 L 380,5 387,7 391,3 398,0 530,6 178,6/181,9 207,3 

15,00 L 380,4 387,5 391,3 398,4 530,6 178,7/181,9 207,3 

U2,5Zr7,5Nb 

OL 377,0 387,9 178,6 202,2 

0,40 L 377,11380,2 387,9/391,0 530,0 178,6 202,2 

0,55 L 377,0/380,2 387,8/391,0 530,3 178,6 202,2 

1,50 L 377,0/380,4 387,9/391,2 530,4 178,6/180,9 203,2 

2,00 L 330,4 391,3 530,5 178,7/181,0 203,2 

10,00 L 379,8 387,4 390,7 397,1 530,2 178,7/181,7 206,6 

15,00 L 380,1 381,2 390,9 397,3 530,4 178,8/181,6 206,6 

U3Zr9Nb 

OL 376J9 387,7 178,3 202,4 

0,40 L 376,9/379,8 387,7/390,7 530,8 178,9 202,7 

0,55 L 376,91379,8 387,8/390,6 530,5 178,8/18l,3 202,5 

1,50L 377,0/380,2 387,8/390,9 530,1 179,11181,9 204,4 

2,00 L 376,7/379,4 387,6/390,2 530,3 179,1/181 ,1 206,2 

10,00 L 379,8 386,2 390,7 397,0 530,0 181,5 206,1 

15,00 L 379,8 386,6 390,6 397,4 530,8 181,5 206,6 
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Picos de intensidades baixas, chamados shake up, podem ser notados por volta de 386,7 

e 397,2 eV em exposições maiores que 2L. Os desvios químicos dos picos principais do 

urânio e dos satélites caracterizam os diferentes estados de oxidação do urânio [33-36]. 

Aqui, os valores de energia de ligação dos picos principais e dos satélites são quase 

invariáveis e indicam a fonnação de U02 estequiométrico na superficie das amostras 

[33, 36]. 

A análise dos resultados de oxidação pela avaliação das mudanças no pico lJ 4/ 

mostra que a oxidação inicial das ligas U-Zr-Nb aqui investigadas e do urânio metálico 

são muito similares. Observa-se que, a 2,00 L de 02, uma pequena componente 

referente ao urânio metálico ainda existe dentro do volume amostrado, e que após esta 

exposição, apenas urânio oxidado é encontrado na superficie das amostras. 

A estimativa da espessura da camada de óxido crescida também confrrma que 

não ocorre diferença significativa na camada de óxido fonnada nas ligas no que se 

refere à espessura. As espessuras, listadas na Tabela V1.2, foram calculadas utilizando a 

equação 5.10 modificada: 

~=K[exJ d )-1] 
lu ~ Âox. cosa 

n Â onde: K = ox. ox. 

nuÂu 
(6.1) 

onde d é a espessura do filme, Â-ox é o comprimento de atenuação do fotoelétron U 4f, o 

e é o ângulo entre o analisador e uma linha normal à superficie, Iox e lu são as 

intensidades dos picos U 4/ do óxido e do metal, respectivamente. K é um parâmetro de 

normalização, calculado utilizando os comprimentos de atenuação e as densidades 

atômicas dos óxidos, llox, e do substrato nrnetal. 

Tabela VI.2 - Estimativa de espessura da camada de óxido formada nas superfieies 
das ligas. 

U U4Zr2Nb U2,5Zr7,5Nb U3Zr9Nb 
Exposixão Espessura {Ál 

0,4 L 9,7 9,7 8,4 8,7 
0,55 L 9,8 10,9 11,5 9,8 
1,5 L 12,8 13,8 12,1 13,3 
2L 14,9 14,4 14,6 13,4 
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o nióbio situado na superficie das amostras também sofre modificações com a'i 

exposições. A Figura 6.8 apresenta os espectros detalhados Nb 3d; e a Tabela V.l os 

valores de energia de ligação do pico Nb 3ds12 • Antes das exposições, o pico Nb 3ds12 

esta situado por volta de 202,2 eV, caracterizando Nb metálico [36, 91-94]. Após as 

exposições, mudanças nas formas dos picos são evidentes. Para 1,50 L de O2 a forma 

típica do dubleto Nb 3d desaparece, apontando a formação de óxidos. Neste caso, a não 

distinção das linhas Nb 3ds12 e 3d712 indica a sobreposição de picos, o que requer um 

ajuste para entendimento dos resultados. A linha guia da Figura 6.8 fornece uma ideia 

da mudança da energia de ligação do pico principal e indica a formação de um óxido na 

superficie da liga. 

U4Zr2Nb 

220 215 210 205 200 195 190 

Energia de Ugação (eV) 

U2,5Zr7 ,5Nb 

220 215 210 205 20CI 195 190 

Energia de Ligação (eV) 

U3Z~Nb 

Nb3d 

15,00 l 

.. : 

10,00 l 

2.00l 

1,50 l 

0,55 

0 ,40l 

220 215 210 205 200 195 190 

Energia de Ligação (eV) 

Figura 6.8 Espectros detalhados dos picos Nb 3d das amostras em diversas 

condições de exposição. 

Após 2,00 L de O2 começa a ficar evidente uma componente mais intensa em 

tomo de 207,0 e V. Esta componente caracteriza a formação de Nb20 s durante o 

crescimento inicial do óxido [8, 92-94]. Para o Nb 3d, é relevante observar que a 

energia de ligação apresenta um desvio inicial para 202,7 e V, antes de mudar para 207,0 

eV. Sugere-se uma pequena formação de NbO quando a exposição é 0,55 L, pois o pico 

Nb 3d muda sua forma e fica próximo de 203,0 eV [92-94]. 

Avaliando o efeito das múltiplas exposições no pico Nb 3d, observa-se que uma 

mudança significativa ocorre a 1,50 L e que as formas dos espectros mostrados para 
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10,00 L e 15,00 L de O2 são semelhantes para medidas conduzidas nas amostras 

U2,5Zr7,5Nb e U3Zr9Nb. A intensidade do pico Nb 3d da amostra U4Zr2Nb destaca-se 

por mostrar uma diminuição importante com as exposições. Esta é uma provável 

influência da menor concentração de Nb nesta liga. 

As alterações químicas apresentadas pelos átomos de Zr presentes nas 

superfícies das amostras também foram determinadas. Após o procedimento de 

sputtering, o pico principal Zr 3ds12 se situa por volta de 178,8 e V, caracterizando o Zr 

metálico [8, 95]. Após 1,50 L de O2 fica evidente a formação de óxido, pelo aumento de 

uma componente a 182,2 e V, a qual se sobrepõe ao pico Zr 3d3/2 correspondente ao Zro, 

Figura 6.9. Devido à baixa concentração de Zr nas ligas U2,5Zr7,5Nb e U3Zr9Nb, a 

coleta de dados do Zr foi dificultada. Embora a relação sinal/ruído tenha sido muito 

baixa, foi possível observar pequenas mudanças nos espectros Zr 3d 

U4Zr2Nb 

1 ,SO L 

0,55 L 
~#c : 

~. ' ; 
~ ; 040 l 

~~ 
190 185 180 175 170 165 
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U2,5Zr7,5Nb 

Zr3d 

1,50 L 

0,55 L 

190 185 180 175 170 
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U3Zr9Nb 

Zr3d 

• 2,00 L .. ..., 

1,50l 

O,S5l 

190 185 180 175 170 

Energia de Ligação (eV) 

Figura 6.9 - Espectros detalhados dos picos Zr 3d das amostras em diversas 

condições de exposição. 

Diferentemente do observado para o pico Nb 3d, as mudanças de intensidade do 

pico Zr 3d não são significativas. As mudanças na forma do espectro parecem pouco se 

alterar após a exposição de 2,00 L, sugerindo que seriam necessárias condições mais 

severas para que isto ocorresse e somente o óxido fosse formado. Observa-se também 

que o Zr metálico permanece após a exposição de 10 L de O2. 

As medidas referentes aos picos O 1 s também foram considerados na 

interpretação dos resultados por fornecerem importantes informações relativas à 
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qualidade do experimento e aos óxidos formados. As medidas de XPS relativas ao pico 

O 1s são apresentadas na Figura 6.10. 

Em gerai, quando o pico O ls se situa em tomo de 531,6 / 532,4 eV são 

consideradas as ligações OH. Quando próximo de 533,0 / 534,0 eV, podem indicar 

adsorção de H20. Valores como os encontrados, por volta de 530,0 - 530,6 eV indicam 

formação de ligações entre metais e o oxigênio [33-36]. Logo, estes dados confirmam a 

formação de óxidos e a acuidade dos experimentos realizados, uma vez que estes 

sugerem a ausência de outros contaminantes durante a exposição. 

Os ajustes dos picos Nb 3d e Zr 3d, apresentados nas Figuras 6.8 e 6.9 se 

encontram entre as Figuras 6.11 e 6.16. Os ajustes dos picos Nb 3d revelaram a 

formação de óxidos adicionais. Os espectros Nb 3d após as exposições iniciais foram 

ajustados com dois dubletos correspondentes às linhas 3d3/] e 3d5/2; um dubleto para o 

Nh metálico} fi 202)2/204,9 eV e outro a 203)2/20650 eV, para o Nb2
+. Após exposição 

de 10 L, o mesmo pico Nb 3d foi ajustado com um conjunto de três dubletos, 

,~olTesp()ndentes a NbO (Nb2+)} Nh02 (Nh4+) e Nh:20s (Nh5+) situados) respe<~tivamente, 

a 203,2/205,9 eV, 205,3/207,3 eV e 207,11209,4 eV. 

Os ajustes do Nb 3d são tipicamente complexos devido ao número de dubletos e 

à baixa intensidade do pico quando a concentração de Nb nas amostras também era 

baixa. Entretanto, a análise dos resultados utilizando os procedimentos aqui aplicados 

são consolidadas e fornecem confiáveis informações qualitativas [18,22-24]. 

Os ~iustes dos picos Zr 3d foram mais simples porque apenas dois dubletos 

foram utilizados. O primeiro, correspondente ao Zro, situado em 178,8/181,0 eV [8, 91, 

96]; e o se-lundo ao} Zr4+} em 1 &2) 1/1 &4) eV [&, 91> C)6l Apesar da haixa relação 

sinaVruido dos espectros, os ajustes foram realizados considerando a sistemática lógica 

dos experimento~ ou seja, os ajustes são relacionados entre si, respeitando as 

características fisicas de cada linha ajustada. 

Os resultados obtidos pelos ajustes podem apresentar dados relevantes 

relacionados à velocidade com que as reações ocorrem nas superficies das ligas. De 

maneira geral, observa-se que, para uma exposição a 10 L de Ch ocorre a completa 

oxidação do urânio contido dentro do volume amostrado por XPS, em tomo de poucos 

Angstrons, c·onfonne já apontado f33]. O Nb comporta-se de maneira diferente na 

presença do oxigênio. Pelo menos três óxidos de Nb foram identificados. Os resultados 

indicam que ocorre a fonnação de NbO, seguida pela formação de Nb02 e N~05 em 

maiores exposições a oxigênio. 
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Figura 6.10 - Espectros detalhados dos picos O ls das amostras em diversas 

condições de exposição. 

93 



o zircônio metálico se oxida com velocidade claramente diferente do urânío e do 

nióbio.· Observa-se que após a completa oxidação do Nb e do U, o Zr é apenas 

parcialmente oxidado, fonnando L.r(h. Nos espectros do Lx 3d, Figura 6.9, uma 

componente característica do Zr metálico, ainda pode ser observada após a última 

exposição realizada. 

Além da análise da evolução dos compostos formados na superficie das amostras 

após as sucessivas exposições a ~, é útil avaliar a concentração relativa dos elementos 

presentes. Cálculos considerando apenas os elementos de liga e as concentrações 

nominaís de Nb e 'á foram realizados, e os comportamentos observados para as 

diferentes são apresentados na Figura 6.17. 

Apesar da imprecisão decorrente da baixa relação sinaJ/ruído obtida para as 

medidas referentes ao Zr 3d, os resultados sugerem que a amostra U4Zr2Nb possui, 

inicía!mente, maior concentração relativa de Zr; esta aumenta lentamente na superficie 

das amostras após as exposições. A concentração relativa de Nb diminui na superficie 

dessa amostra, corroborando a observação realizada na análise das intensidades dos 

picosNb 3d. 

Os resultados para a amostra U2,5Zr7,5Nb indicam comportamento simiJar. A 

concentração de Zr também aumenta após os ciclos de exposição a O2 e o Nb diminui, 

apesar da sua maior concentração inicial. A amostra U3Zr9Nb mostra comportamento 

diferente, pois as concentrações de Nb e Zr não apresentam modificações importantes 

com os ciclos de oxidação. 

Os resultados obtidos indicam que um. filme de óxido relativamente rico em Zr e 

pobre em Nb se forma 00 processo de oxidação inicial das ligas U4Zr2Nb e 

U2,5Zr7 ~5Nb. Para U3Zr9Nb, os dados obtidos sugerem que o filme de óxido crescido 

na superncie dessa liga possui constituição química de íons metálicos similar à da 

superfície metálica 

Apesar da oxidação inicial não mostrar diterença importante na quantidade de 

óxido fonnada nas ligas e no urânio metálico, sabe-se que as ligas utilizadas nos 

experimentos, aqui conduzidos, devem ser mais resistentes à corrosão [95, 97, 98]. 

Desta fonna, para conciliar esta aparente contradição, nossos resultados remetem 

ao mecanismo de oxidação dessas ligas. Se a cinética de oxidação inicial é similar, é 

provável que a causa da maior resistência à oxidação das ligas de urânio esteja 

associada principalmente à natureza do óxido que se forma inicialmente no processo de 

oxidação, o qual deve ser urna barreira a oxidação. 
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Conforme colocado anteriormente, o D02 se forma em todas as superficies. Este óxido . 
possui uma quantidade relativamente alta de lacunas de oxigênio ocasionadas por defeitos 

tipo Frenkel (um oxigênio intersticial aparece para cada lacuna de oxigênio) [5, 99]. Estes 

defeitos são utilizados no crescimento da camada de óxido nestas ligas. Notadamente, os íons 

de oxigênio se difundem pelas lacunas e provocam o crescimento do óxido na interface 

metal/óxido, que se mostra fundamental no processo de oxidação do urânio e de suas ligas 

[33, 36, 98]. A presença de uma interface composta de óxidos mistos, U02, Nb:lOs, Nb02 e 

Zr02, conforme é sugerido, poderia diminuir a reação de oxidação na interface metal/óxido e 

ajudar a diminuir o processo de crescimento da camada de óxido nestas ligas, pela diminuição 

do fluxo aniônico durante o crescimento. 

6.5 Conclusões 

A oxidação inicial das ligas U4Zr2Nb, U2,5Zr7,5Nb e U3Zr9Nb em atmosfera 

controlada de 02 foi investigada utilizando XPS. Os trabalhos foram conduzidos em 

. temperatura ambiente, com exposições menores que 15 L em uma câmara de ultra alto vácuo 

com pressão de base 5,0 x 10.10 mbar. Os estudos indicaram que Nb20S, NbO, Nb02, Zr02 e 

V02 estequiométrico se formam no processo. Esses óxidos segregam a diferentes exposições 

de oxigênio e velocidades, conforme indicado na análise e nos ajustes realizados nos picos V 

4f, Nb 3d e Zr 3d. Os resultados mostram que, mesmo após a oxidação do urânio e do nióbio, 

ainda existe zircônio metálico dentro do perfil de analise. Além disso, a estimativa da 

espessura dos filmes de óxidos foi realizada e os resultados indicaram que filmes entre 8 e 15 

A se formam na superficie das diferentes ligas. 

A análise da concentração de Nb e Zr na superfície das amostras após as exposições 

indicou que a concentração de Nb diminui e de Zr aumentou com as sucessivas exposições 

nos experimentos realizados com as amostras U4Zr2Nb e U2,5Zr7,5Nb. Para a amostra 

U3Zr9Nb, não foi verificado comportamento similar, e as concentrações relativas dos 

elementos de liga não se alteraram de maneira significativa com as exposições executadas. 

Na comparação da oxidação inicial das ligas com o urânio metálico não se observou 

diferença importante com relação à cinética de oxidação, pois o pico U 4/ mostrou 

comportamento semelhante para as exposições nas ligas e no urânio metálico. Como o 

aumento da resistência à oxidação com a adição de elementos de ligas é fato conhecido, deve 

102 

'1' 



ser ressaltado que o resultado foi observado na oxidação inicial. Conforme discutido, este . 
resultado estranho pode indicar os mecanismos de oxidação das ligas u-Zr-Nb. O mais 

provável é que os óxidos de nióbio elou zircônio formam uma camada a qual dificulta a 

difusão de espécies compostas de oxigênio e portanto diminui a taxa de crescimento para 

filmes mais espessos. Esta hipótese seria itnportante para investigações futuras. 
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7. Ct?nsiderações finais e sugestões de trabalhos futuros 

Conforme detalhadamente apresentado neste trabalho, o qual é fortemente baseado na 

aplicação de espectroscopia de fotoelétrons (xpS e PES), foram investigados: (i) a influência 

de tratamentos de superflcie no processo de corrosão do Inconel 182 em condições simulando 

o ambiente químico de um reator PWR, (ii) a oxidação de filmes epitaxiais ultrafinos de F e 

cfc e de Fe ccc crescidos sobre a superficie (100) de um monocristal de Cu, e (iH) os 

processos iniciais de oxidação das ligas U4Zr2Nb, U2,5Zr7,5Nb e U3Zt9Nb em atmosfera 

controlada de 02. 

Na investigação da influência de tratamentos de superficie no processo de corrosão de 

Inconel 182 em condições simuladas de um reator PWR, foi mostrado como um polimento 

químico da superficie pode alterar o processo de corrosão. As camadas de óxido formadas nas 

amostras polidas apresentaram menor espessura após exposições de 4 e 8 semanas ao 

ambiente corrosivo. Os resultados obtidos mostraram que a camada de óxido formada sobre 

as superflcies polidas são ricas em Cr, quando comparadas com os óxidos formados sobre as 

amostras não polidas. Ainda, foi mostrado que os tratamentos de superficie resultam em 

diferentes morfologias das camadas de óxido, e que inclusões ricas em Nb afetam o processo 

corrosivo, uma vez que as mesmas são regiões preferenciais de precipitação de íons 

provenientes da solução PWR. 

Tendo em vista o maior esclarecimento do processo corrosivo desta liga, outras 

caracterizações poderiam ser úteis para trabalhos futuros. Em tempos mais prolongados de 

exposição, informações estruturais da camada de óxido podem ser determinadas por difração 

de raios X a baixo ângulo. Em tempos mais curtos de exposição, os mesmos experimentos 

poderiam ajudar no entendimento da formação do óxido, não somente para o Inconel 182, 

mas também para o 1-82, o I-52 e o 1-152. 

No estudo comparativo entre a oxidação de filmes epitaxiais de Fe formados sobre a 

superfície de Cu (100), via experimentos in situ, em UHV, utilizando radiação Síncrotron e 

medidas de PES de alta resolução, foi evidenciado que o arranjo atômico da superfície 

influencia fortemente o processo de oxidação inicial. Para exposições equivalentes a 02, o 

filme Fe cfc (100) apresentou menor oxidação que o filme Fe ccc (110). Adicionalmente os 

filmes mostraram diferentes cinéticas de oxidação. As curvas de adsorção de oxigênio nas 

superficies cfc (100) e ccc (110) do Fe/Cu(100) apresentaram basicamente dois períodos. Para 
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a superfIcie ccc (110), foi observado um período inicial, rápido, o qual praticamente . 
correspondeu à cobertura da superfIcie metálica, e um segundo período, mais lento, muito 

próximo da saturação. A superfície Fe cfc (100) apresentou períodos de oxidação distintos 

daqueles observados para o Fe ccc (110): um período inicial rápido, com capacidade de 

cobertura bem inferior ao observado na superficie ccc (110), seguido de um período linear 

com taxa de crescimento lenta. 

Nas medidas realizadas, ficou evidente a oxidação do Fe nas superncies ccc (110) e 

cfc (100) via formação de Fe2
+ e Fe3

+, com o aumento da exposição a 02. Enquanto nenhuma 

mudança importante é observada na superficie cfc (100) com o aparecimento de Fe3+, na 

superfície ccc (110), observa-se que o período de satmação na curva de adsorção de O2 é 

influenciado pela presença significativa de Fe3
+ na camada de óxido. A alta concentração de 

Fe3+ encontrada na superficie oxidada Fe ccc (110) sugere a formação de um óxido adicional 

rico em Fe3+, provavelmente Fe304, além do Fel-xO. 

Para trabalhos futuros, outras superficies do Fe, ou filmes poderiam ser investigados 

em detalhes. Caracterização adicional, como microscopia eletrônica de varredura dos filmes 

oxidados poderia produzir informações sobre a morfologia e modo de crescimento do óxido. 

Em princípio, a execução do ARXPS (Angular X-Ray Photoelectron Spectroscopy) também é 

vantajosa, pois informações mais detalhadas sobre a presença de Fe3+ na camada de óxido 

podem ser obtidas. 

Na investigação da oxidação inicial das ligas U4Zr2Nb, U2,5Zr7,5Nb, U3Zr9Nb e do 

urânio não foram observadas diferenças significativas com relação à cinética de oxidação. Os 

resultados obtidos mostraram que ~os, NbO, Nb(h, zr02 e U02 estequiométrico se 

formam na superfície das diferentes ligas. A análise da concentração de Nb e Zr na superflcie 

das amostras após as exposições a 02 indicou que, para U4Zr2Nb e para U2,5Zr7,SNb a 

concentração de Nb diminui e a concentração de Zr aumenta. Diferentemente, para a amostra 

U3Zr9Nb não foi verificado comportamento similar. Para tal liga, as concentrações não se 

alteraram de maneira significativa dentro do limite de exposições aqui investigadas (x L). 

Como é fato conhecido que os elementos de liga aqui utilizados, em geral, melhoram o 

desempenho quanto a corrosão do U, o fato de não terem sido observadas diferenças claras 

entre a oxidação inicial do U e das ligas U4Zr2Nb, U2,5Zr7,5Nb e U3Zr9Nb sugere que o 

mecanismo que leva a uma menor taxa de oxidação destas ligas deve estar associado à 
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evolução da oxidação após a formação da complexa camada inicial, isto é, à formação de . 
diferentes barreiras para a oxidação. Tal aspecto pode ser posteriormente investigado. 

Neste último tema, a combinação de medidas e experimentos conduzidos em 

temperaturas superiores poderiam ser importantes. Dados obtidos por termogravimetria 

mostram a cinética de oxidação das ligas e portanto seriam interessantes. Além disso, 

caracterizações da camada de óxido, utilizando MEV e XPS poderiam fornecer a morfologia 

dos óxidos e o perfil de profundidade da camada de óxido, tão útil, conforme mostrado no 

estudo com o Inconel 182. 

Como consideração última, é importante ressaltar que os diferentes estudos 

apresentados, nesta tese, representam um exemplo adicional da importância da espectroscopia 

de fotoelétrons como uma poderosa ferramenta para a engenharia de superficies I ciência dos 

materiais. Este trabalho representa uma contribuição concreta à formação de pessoal na área, 

que deverá crescer bastante no Brasil. 
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